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8 Dösemarken – Limhamn 155:501

Figur 1 Undersökningsområdets läge. 

Skala 1:1 000 000.
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Sammanfattning

Med anledning av planerad markexploatering (bostadsbyggande) genomförde Syd-
svensk Arkeologi AB arkeologiska undersökningar inom fastigheten Limhamn 155:501 
(hädanefter benämnt Dösemarken), Hyllie socken, Malmö stad. Uppdragsgivare var 
Elinegårds utvecklings AB. Undersökningarna genomfördes enligt beslut från länssty-
relsen i Skåne län: dnr 431-73683-08 (Dösemarken) och 431-12795-10 (Dösemarken 
– tilläggsytan). Exploateringsområdet omfattar en yta om 300 000 m². Efter utred-
ning och förundersökning kvarstod en undersökningsyta på knappt 68 000 m². Under 
slutundersökningens gång tillkom ytterligare en yta i söder, benämnd tilläggsytan, om 
ca 11 600 m². Den slutliga undersökningen omfattar fyra områden: I, II och IV samt 
tilläggsytan. Den slutligen framschaktade arean var totalt knappt 53 000 m². 

Undersökningens syfte och frågeställningar är anpassade efter de olika tidsperioder 
som är representerade i materialet. Lämningarna från tidigneolitikum och äldre mel-
lanneolitikum har undersökts för att nå kunskap om organisationen av boplatser och 
i förlängningen hur lokala landskapsrum och bygder formats under den här delen av 
neolitikum. Dösemarken ingår i ett lokalt landskapsrum som bestod av både sakralt 
präglade platser med bl.a. äldre gravmonument och platser där människor bott under 
kortare eller längre perioder. Därför ställs frågor om hur olika typer av lämningar för-
höll sig till varandra i rummet både på en lokal och mer övergripande nivå. 

Lämningarna från yngre mellanneolitikum till och med äldsta bronsålder har 
undersökts för att nå en fördjupad kunskap om samhällsutvecklingen under denna 
period. Man har tidigare sett att det skedde vissa förändringar från ca 2500 f.Kr. och 
framåt. Då framträdde ett mer hierarkiskt samhälle där huset och framför allt gården 
tog plats som en allt viktigare institution. Därför ställs frågor om bebyggelseutveck-
lingen på platsen, om förhållanden mellan olika gårdslämningar avseende odling, ak-
tiviteter som resulterat i gropar samt begravningar. 

Spåren av järnåldersaktiviteter på Dösemarken har föranlett frågor främst om pe-
rioden kring slutet av förromersk och inledningen av romersk järnålder. Tidigare un-
dersökningar har visat att den kustnära bebyggelsen koncentrerade sig på östra sidan av 
Hyllie mosse vid 100 f.Kr. och att den sedan försvann under 200-talet e.Kr. Undersök-
ningen av lämningarna på den västra sidan av mossen, dvs. på Dösemarken, kan visa 
hur bebyggelsen förhöll sig till detta mönster, både avseende etablering och avveckling. 
Det är även intressant att studera den sociala skiktningen mellan gårdarna, då flera hus 
på den östra sidan av mossen tolkats som storgårdar.
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Totalt framkom knappt 2 000 anläggningar på de ytor där matjorden schaktades 
bort. De kan dateras till den större delen av neolitikum, inledningen och avslutningen 
av bronsålder samt till äldre järnålder. Ett par lämningar från vikingatid och tidig 
medeltid framkom också. 

Lämningarna från neolitikum uppvisar en skiftande karaktär med hus, ugnskon-
struktioner, gropar med rituella deponeringar, ensamstående stolpar, eventuella gravar 
samt palissad- och hägnadsanläggningar. Lämningarna från järnålder uppvisar en mer 
enhetlig bild, med huslämningar och större gropar/brunnar samt en enstaka hägnad. 

De tidigneolitiska spåren var koncentrerade i den sydöstra delen av undersöknings-
ytan kallad Område I där en tidigneolitisk miljö kunnat avgränsas, med ett tvåskep-
pigt hus, ett par ugnar, gropar med deponeringar, ett par eventuella flatmarksgravar, 
ensamstående stolpar som kan ha fungerat som en gräns samt en mindre våtmark. 
Utanför denna koncentration fanns enstaka tidigneolitiska gropar, i vissa fall med de-
poneringar. En miljö från inledningen av mellanneolitikum påträffades i norra delen 
av Område II, bestående av ett förmodat hus, brunnar, gropar och en eventuell grav. 
Rituella aktiviteter har således pågått både i bostadshusets närhet samt mer enskilt 
på längre avstånd från bosättningen. Dessa aktiviteter skiljer sig från de storskaliga 
begravningar och samlingar som ägt rum på det närbelägna Almhov.

Spår från mellanneolitikum B har påträffats på en svag höjd i den västra delen av 
Område I. Ett par tvåskeppiga hus samt en palissadanläggning kan dateras till perioden. 
Från övergången mot senneolitikum fanns även en från förundersökningen känd strids-
yxegrav. Fler gravar från perioden än denna framkom inte. Senare under senneolitikum 
byggdes hus och en palissadliknande anläggning som skärmat av detta gårdsläge mot 
norr. Det övergavs sedan och hus byggdes i två faser istället i den östra delen av Område I 
samt på den östra delen av tilläggsytan. Mot slutet av senneolitikum flyttade bebyggelsen 
tillbaka upp till höjden i väster där den blev kvar i ett par olika faser fram till inledningen 
av bronsålder. Husens storlek på Dösemarken är inte att jämföra med de större hus som 
bland annat fanns på Almhov. Däremot var odlingen som människorna bedrev på Döse-
marken relativt varierad, vilket även kännetecknar de större gårdarna på Almhov. 

Det saknas lämningar på Dösemarken från större delen av bronsålder, men i slutet av 
perioden etablerades en bebyggelse med ett par långhus sydost om den tidigare intensivt 
utnyttjade kullen i väster på Område I. Under loppet av förromersk järnålder byggdes ett 
tiotal långhus spridda över större delen av ytan på Område I. De var av varierande storlek 
och några har förmodligen utgjort ekonomibyggnader medan andra fungerat som bo-
stadshus. Alla gårdar stod förmodligen inte på platsen samtidigt, utan vissa kan vara rester 
av gårdar som flyttats. Dock kan huvuddelen av bebyggelsen dateras till den äldre delen 
av förromersk järnålder. Man fortsatte att bo på platsen även därefter, men från skiftet 
förromersk/äldre romersk järnålder liksom från skiftet äldre/yngre romersk järnålder är 
bosättningarna representerade främst av gropar. De yngsta av dessa gropar var belägna 
på Område II där ett välbevarat gårdsläge i två generationer från yngre romersk järnålder 
påträffades som byggts i en äldre tradition. Husens storlek tyder inte på en motsvarighet 
till de stormansgårdar som tidigare funnits på andra sidan Hyllie mosse. Inte heller fanns 
deponeringar av metallföremål i gropar. Detta var vid en tid då den kustnära bebyggelsen 
i övrigt flyttat längre in i landet, medan man bodde kvar på Dösemarken ännu en tid. 

Undersökningen har resulterat i ett material som väl kan besvara de frågor som 
ställs i undersökningsplanen. Resultaten bekräftar vad som tidigare är känt på ett ge-
nerellt plan men nyanserar också de mönster som tidigare framträtt. Undersökningen 
visar exempelvis att en mer vardagsnära rituell praktik pågick i närheten av den stora 
begravnings- och samlingsplatsen Almhov under tidigneolitikum. Den visar även på 
en komplicerad dynamik i de senneolitiska gårdarnas historia genom att det verkar 
ha förekommit mindre förflyttningar av gården under perioden möjligen på grund av 
lokala maktförhållanden i området. Undersökningen har också visat att man bodde 
kvar längre i den kustnära bygden under romersk järnålder än man tidigare trott.
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Inledning

Med anledning av planerad markexploatering (bostadsbyggande) genomförde Syd-
svensk Arkeologi AB arkeologiska undersökningar inom fastigheten Limhamn 155:501 
(hädanefter benämnt Dösemarken), Hyllie socken, Malmö stad (figur 1–3). Uppdrags-
givare var Elinegårds utvecklings AB. Undersökningarna genomfördes enligt beslut 
från länsstyrelsen i Skåne län: dnr 431-73683-08 (Dösemarken) och 431-12795-10 
(Dösemarken – tilläggsytan).

Figur 2 En del av undersökningsytan 

med Limhamns Kalkbrott i bakgrunden. 

Foto: Åsa Berggren.
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Dösemarken ligger omedelbart öster om Limhamns kalkbrott (figur 2). Exploate-
ringsområdet omfattar en yta om ca 300 000 m² (figur 3). En arkeologisk utredning 
genomfördes av Malmö Kulturmiljö år 2005 (Gidlöf 2005). Utredningen resulterade i 
att tre områden bedömdes intressanta för vidare åtgärder. År 2006 genomförde Malmö 
Kulturmiljö en förundersökning (Ifverson 2007). Efter förundersökningen skildes fem 
områden med arkeologiska lämningar ut (Område I–V). Tre av dessa områden gick 
vidare till slutundersökning (Område I, II och IV) (figur 3). Slutundersökningen var 
tänkt att genomföras av Arkeologienheten vid Malmö Museer under 2009 men läns-
styrelsens beslut överklagades av Riksantikvarieämbetet UV Syd. Efter länsrättens 
(Skåne län) dom (2009-09-28, mål nr 4876-09) genomförde Sydsvensk Arkeologi AB 
slutundersökningen år 2010. I februari 2010 bildade Regionmuseet i Kristianstad ett 
helägt dotterbolag med inriktning på uppdragsarkeologi. Bolaget, Sydsvensk Arkeo-
logi AB, består av arkeologer som tidigare arbetade på Regionmuseet i Kristianstad 
samt på Arkeologienheten, Malmö Museer.

Under pågående slutundersökning tillkom en yta i söder benämnd Dösemarken – 
tilläggsytan (figur 3). En arkeologisk förundersökning genomfördes (Berggren 2010a) 
varefter en yta valdes ut för slutundersökning. Beslut togs om att avrapportera denna 
slutundersökning tillsammans med huvudundersökningen.
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Figur 3 Dösemarken med exploa-

teringsområdet (vitt) samt Område 

I–V och tilläggsytan (grått) , inlagt på 

Fastighetskartan (Copyright Lantmä-

teriet 2004-11-09. Ur Din Karta och 

SverigeBilden). Skala 1:20 000.
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Åsa Berggren och Kristian Brink har skrivit rapporten. Åsa har skrivit avsnitten 
som berör tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum, järnålder och vikingatid–tidig 
medeltid. Kristian har skrivit de inledande kapitlen samt avsnitten som berör yngre 
mellanneolitikum–äldsta bronsålder. De avslutande kapitlen har skrivits gemensamt.

Rapportens (basdokumentationen) syfte är att redovisa det arkeologiska källmate-
rialet inom undersökningsområdena i text och bild samt att redovisa frågeställningar, 
metoder, analyser och källkritiska aspekter. En övergripande tolkning av materialet 
görs. Syftet är även att utvärdera undersökningsmetoderna (genomförandet) och de 
uppnådda resultaten i förhållande till undersökningsplanen.

Frågeställningarna samt de metoder som användes redovisas i kapitel Syfte och 
metod. Därefter följer en redogörelse för topografi och fornlämningsmiljö. Kapitlet 
Undersökningsresultat innehåller en redovisning och tolkning av det arkeologiska ma-
terialet avseende datering och aktiviteter. Här tas även källkritiska aspekter upp. I 
kapitlet Utvärdering utvärderas det arkeologiska resultatet i förhållande till frågeställ-
ningarna. I det avslutande kapitlet redovisas projektets kommunikationsinsatser.

På den medföljande CD-skivan finns samtliga analysrapporter. Här finns även 
basdokumentationen i form av undersökningarnas Intrasis-projekt. Intrasis-projektet 
innehåller tre administrativa ärenden – slutundersökningen av Dösemarken samt 
för- och slutundersökningen av Dösemarken – tilläggsytan. Uttag av shape-filer över 
arkeologiska objekt och områden har gjorts. Anläggnings- och konstruktionsbeskriv-
ningarna från Intrasis-projektet finns sammanställda i ett separat dokument liksom 
projektets dagböcker. Dessutom innehåller skivan denna rapport, liksom bakgrunds-
dokument till ärendena i form av utredningsrapport, förundersökningsrapporter, un-
dersökningsplaner samt länsstyrelsens förfrågningsunderlag och beslut i de enskilda 
ärendena m. m.

¹⁴C-analyser utfördes av Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet, Avdelningen för 
jonfysik, ¹⁴C-laboratoriet vid Uppsala universitet. Stefan Gustafsson, Oden Kultur-
information, genomförde arkeobotaniska analyser. Osteologisk analys har gjorts av 
Adam Boëthius, Uppdrag Osteologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
Lunds universitet. Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramiska Studier, har analyserat 
keramikmaterialet. Anders Högberg, Sydsvensk Arkeologi AB, har genomfört analyser 
på utvalt flintmaterial. Jonas Paulsson, Munka-Ljungby, genomförde metalldetekte-
ringen. Konservering genomfördes vid konserveringsavdelningen, Malmö Museer.
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Syfte och metod

Avsnitten i det här kapitlet utgår från undersökningsplanen för Dösemarken (Brink 
& Skoglund 2009). Texten har kortats ned. Undersökningsplanen finns i sin helhet på 
den medföljande CD:n. Förändringar gentemot utgångspunkterna och intentionerna 
i undersökningsplanen som uppkommit under slutundersökningen kommenteras där 
det anses relevant.

SYFTE

Stora och små platser (tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum)
Rubriken anknyter till de neolitiska landskapsrummens karaktär med platser av skif-
tande dignitet och betydelse. Lämningarna inom Dösemarken ingår i ett lokalt land-
skapsrum bestående av sakralt präglade platser med bl.a. äldre gravmonument och 
platser där människor bott under kortare eller längre perioder.

Vid förundersökningen framgick att lämningarna framför allt verkade vara kon-
centrerade till den södra delen av Område I. Indikationer på ett fåtal gropar och brunn-
nar från tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum inom Område II framkom också. 
Förundersökningen indikerade att det kunde finnas lämningar efter stolpbyggda hus 
med omkringliggande aktivitetsytor inom Dösemarken. Inför slutundersökningen 
ställdes därmed frågor som på ett konkret sätt syftade till att söka sådana miljöer.

Finns det lämningar efter stolpbyggda huskonstruktioner från tidigneolitikum–
äldre mellanneolitikum inom Område I?

Vilken typ av aktiviteter kan kopplas till groparna inom framför allt Område I 
och finns det brunnar från den här tiden inom Område II?

Hur relaterar i så fall huslämningar rumsligt och kronologiskt till aktiviteter 
som kan beläggas genom gropar och eventuella brunnar?

Ett övergripande syfte var att genom undersökningen nå kunskap både om organise-
ringen av en boplats och i förlängningen hur lokala landskapsrum och bygder formats 
under den här delen av neolitikum.
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Nya relationer (yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder)
De frågor som riktades mot bebyggelse- och gravlämningarna från yngre mellanneo-
litikum (mellanneolitikum B), senneolitikum och äldsta bronsålder tog sin utgångs-
punkt i vad som i forskningen framstår som ett i förhållande till föregående period nytt 
socialt och rumsligt organiserat landskap. Detta tycks växa fram från ca 2500 f.Kr. och 
framåt. Ett mer hierarkiskt samhälle framträder där huset och gården tar plats som en 
allt viktigare institution.

Dösemarken ingår i ett välundersökt lokalområde med omfattande bebyggelse-
lämningar från framför allt senneolitikum–äldsta bronsålder. Tillsammans kan de ge 
mycket goda möjligheter att nå fördjupad kunskap kring det ekonomiska och sociala 
landskapets framväxt, förändring, organisation och komplexitet i tiden från ca 2500 
f.Kr. och framåt t.o.m. äldsta bronsålder.

Ett antal frågor formulerades inför undersökningen:

När etablerades den fasta och långvariga bebyggelsen på Dösemarken? 

Vilka grödor odlades och fanns det variationer i valet av grödor?

Finns det samtida gropar i anslutning till husen, går det att avgöra deras funk-
tion och går det att urskilja skillnader mellan gårdarna när det gäller antalet 
gropar och deras karaktär?

Representerar den undersökta graven inom Dösemarken ett gårdsgravfält och är 
de i så fall tillräckligt välbevarade för att nå fram till mer omfattande kunskap 
kring begravningsritualerna?

Det övergripande syftet var att ta fram ett källmaterial som tillsammans med det om-
fattande lokala jämförelsematerialet kunde ligga till grund för en vidare analys av sam-
hället under yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder. En förutsättning för detta var 
en noggrann undersökning av platsen där lämningarnas inbördes relationer – krono-
logiskt, rumsligt och funktionellt – kunde redas ut i så stor utsträckning som möjligt.

Vid slutundersökningen kunde inga gropar med säkerhet kopplas till bebyggelsen 
från den här tiden. Likaså framkom det inga ytterligare gravar. Dessa frågor diskuteras 
därmed inte vidare i rapporten.

De kustnära gårdarna (järnålder)
Tidigare undersökningar i närområdet – Almhov, Vintrie och Hyllie (Mellanbyn) – 
har visat att det etablerades en kustnära bebyggelse i början av förromersk järnålder 
som koncentrerades till Mellanbyn öster om Hyllie mosse omkring 100 f.Kr. Där 
fortlevde den till 200-talet e.Kr.

Förundersökningsresultaten tydde på att det funnits en bebyggelse på Dösemarken 
under såväl förromersk som romersk järnålder, medan det var oklart om det även 
funnits en bebyggelse på platsen under den senare delen av järnåldern. En hypotes 
som utgick från resultaten i de närliggande områdena var att också bebyggelsen på 
Dösemarken upphörde under romersk järnålder. Bebyggelsen inom Dösemarken ut-
gjorde en västlig utpost under äldre järnålder och området ut mot kusten var med all 
sannolikhet obebyggt. Om hypotesen att området övergavs under romersk järnålder 
visade sig stämma återstår frågan om detta skedde i etapper som ett resultat av många 
olika beslut eller om hela boplatsen övergavs vid ett tillfälle.

Ett antal frågor rörande bebyggelseförändringar i området formulerades inför un-
dersökningen:

Följer bebyggelseutvecklingen i Dösemarken det förväntade mönstret – det vill 
säga bebyggelsen upphörde under yngre romersk järnålder?
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Om bebyggelsen avvecklades under yngre romersk järnålder, är i så fall den 
sista bebyggelsefasen i Dösemarken samtida med den sista bebyggelsefasen öster 
om mossen, eller sker avvecklingen av bebyggelsen väster respektive öster om 
mossen vid olika tillfällen? 

Att besvara dessa frågor ansågs viktigt eftersom det har relevans för en bredare Syd-
skandinavisk diskussion om orsakerna till att de kustnära områdena övergavs under 
yngre romersk järnålder.

I tidigare diskussioner om den närliggande Mellanbyns sociala organisation finns 
nyansskillnader i hur man värderar de stora gårdarna. I den ena tolkningen betonar 
man storgårdarna i Mellanbyn och deras särställning inom boplatsen (Friman 2008) 
medan i den andra tolkningen ses dessa som en av flera socialt likvärdiga större gårdar 
inom det omfattande boplatsområdet i Hyllie (Welinder 2009). Storgårdarna i Mel-
lanbyn utmärker sig genom att det deponerats exceptionella metallföremål i framför 
allt gropsystem i anslutning till dem. Det bedömdes därför som viktigt att leta efter 
metallföremål inom Dösemarken som en konkret och effektiv väg att nå kunskap 
kring Dösemarkens ställning och relation till Mellanbyn. Utgångspunkten var hus 3 
inom Dösemarken som efter förundersökningen tolkades utgöra lämningarna efter en 
storgård. Om det funnits en eller flera gårdsenheter med en liknande karaktär som de 
inom Mellanbyn så utgör detta viktig kunskap som kan förändra vår syn på hur Mel-
lanbyn och omgivande bebyggelse varit organiserad.

Ytterligare frågor ställdes därför inför undersökningen:

Finns det gårdar på Dösemarken med en likartad karaktär som dem i Mellan-
byn?

Har man deponerat metallföremål i sättningslager i gropsystem på Dösemarken?

Vid förundersökningen påträffades vikingatida keramik i en grop. Fyndet bedömdes 
som intressant men svårtolkat avseende vad det kan representera. En möjlighet är att 
keramiken ska kopplas till en permanent vikingatida bebyggelse. Detta skulle vara 
intressant eftersom denna då kan relateras till framväxten av den medeltida byn Hyllie. 
Fyndet kan också representera tillfälliga aktiviteter som försiggått på ett längre avstånd 
från samtida bebyggelse.

En fråga ställdes inför slutundersökningen:

Vad representerar keramiken – en permanent bebyggelse eller andra typer av 
aktiviteter?

METOD

Uppföljningsrutiner och organisation under fältfasen
Projektledaren hade det övergripande ansvaret för slutundersökningen och var huvud-
ansvarig för att intentionerna i undersökningsplanen implementerades i fält, samt för 
uppföljning, kvalitetskontroll, logistik och arbetsmiljö. Under fältarbetet genomfördes 
två uppföljningsmöten med länsstyrelsen i Skåne län. Vid dessa möten deltog även 
uppdragsgivaren (Elinegårds utvecklings AB) samt projektets styrgrupp bestående av 
Anders Edring, Sydsvensk Arkeologi AB samt Björn Nilsson, Södertörns högskola. Per 
Lekberg, Kalmar Läns Museum, ingick i styrgruppen under arbetet med undersök-
ningsplanen men inte därefter.

Personalen deltog i samtliga fältarbetsmoment (schaktning, inmätning, undersök-
ning, fyndtvätt och anläggningsregistrering). Personalen delades in i mindre grup-
per som tilldelades övergripande ansvar för olika delytor/områden. Generella rutiner 
för fältarbetet omfattade även veckomöten där arkeologiska problem, tolkningar och 
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undersökningsstrategier med inriktning mot de uppställda frågorna diskuterades. All 
personal deltog i veckomötena. Veckomötena låg till grund för bättre prioriteringar 
där personalens samlade erfarenhet och kompetens togs tillvara. I viss utsträckning 
genomförde även till projektet knuten expertis konsultation i fält (keramikexpertis 
samt osteolog).

Dagbok skrevs av projektledare, biträdande projektledare och övrig personal. I dag-
böckerna finns diskussioner kring exempelvis tolkningar, problem och frågor.

Matjordsschaktning och inmätning 
Två grävmaskiner användes för schaktning inom Dösemarken (figur 4). En dumper 
per grävmaskin transporterade bort matjorden. Schaktningen inom Dösemarken – till-
läggsytan gjordes med en grävmaskin. En dumper användes för transport av matjord.

Av hänsyn till de närboende inom Elinelunds sommarstad påbörjas schaktningen 
med en grävmaskin inom Område IV. Därefter flyttade denna maskin till Område II. 
Den andra maskinen anslöt något senare och påbörjade då schaktningen i den västra 
delen av Område I. När Område II var klart flyttades denna maskin till den östra delen 
av Område I, dvs. detta område schaktades klart med två maskiner. Detta genomför-
ande avvek något från den ursprungliga planeringen (se undersökningsplanen på den 
medföljande CD:n). Utrednings- och förundersökningsschakten hade inte återfyllts 
vilket innebar att schaktningen fick planeras efter de öppna schaktens sträckning. De 
redan öppna ytorna var tänkta att schaktas om men det gjordes endast i begränsad 
omfattning (se nedan).

Under schaktningen följde en arkeolog respektive maskin. I den stolphålstäta västra 
delen av Område I, där neolitiska huslämningar framkom, följde bitvis två arkeolo-

Figur 4 Matjordsschaktning med två 

grävmaskiner på Område I. Karina 

Hammarstrand Dehman i förgrunden. 

Foto: Åsa Berggren.
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ger maskinen i syfte att hinna rensa fram och markera så många stolphål som möj-
ligt redan vid schaktningen. Schaktningsförhållandena var gynnsamma vilket mini-
merade de vidare insatserna med handrensning. Detta gällde för samtliga områden. 
Under schaktningen riktades särskild uppmärksamhet mot en eventuell förekomst av 
bortodlade megalitgravslämningar även om konkreta indikationer på sådana saknades 
inför undersökningen. Några sådana lämningar framkom heller inte (se avsnitt Forn-
lämningsmiljö samt undersökningsplanen på den medföljande CD:n).

Polygonpunkter samt områdesbegränsningar sattes ut med GPS vid undersökning-
ens start. Två totalstationer användes under schaktningsarbetet inom Dösemarken (en 
per grävmaskin) vilket gjorde att framkomna lämningar kunde mätas in efter hand 
som de schaktas fram. Bedömningar och prioriteringar av vidare undersökning kunde 
därmed påbörjas tidigt. När schaktningen var avslutad användes endast en totalstation.

Inmätningen inom både Dösemarken och Dösemarken – tilläggsytan gjordes i 
referenssystem Malmö lokala. Arkeologiska objekt mättes in och dokumenterades 
med kodval direkt vid inmätningen. Även metalldetekteringsfynd och schaktnings-
fynd (lösfynd) mättes in. Topografiska objekt i form av moderna dräneringsdiken 
mättes in där de påverkade bevarandegrad och tolkningsmöjligheter av prioriterade 
huslämningar och gropar.

Som nämndes ovan lades schakten inom Dösemarken inte igen efter utredning och 
förundersökning. De stod därmed öppna i ett antal år innan slutundersökning. Det 
fick till följd att anläggningar påverkades av både erosion och av ogräsväxtlighet. För 
att minimera tidsödande handrensning av schakten (och potentiellt förstörande om-
rensning med grävmaskin) importerades förundersökningens inmätning av anlägg-
ningar till det Intrasis-projekt som skapades för slutundersökningen. Importen omfat-
tade endast de anläggningar som låg inom de beslutade slutundersökningsytorna. De 
tolkningar av huslämningar och deras identiteter som skapats vid förundersökningen 
fördes in i Intrasis-projektet. I Intrasis-projektet framgår det vilka objekt som härrör 
från förundersökningen. Observera att det endast är geometri och identiteter som 
importerats, dvs. information som anläggningsbeskrivningar, eventuella fynd m.m. 
måste hämtas från förundersökningens Intrasis-projekt eller i förundersökningsrap-
porten (Ifverson 2007). Tolkningarna av husen från förundersökningen utgjorde där-
efter den grund från vilket arbetet med hus och husområden utgick efter schaktning 
vid slutundersökningen. I de fall en konstruktion från förundersökningen inte har 
kunnat bekräftas vid slutundersökningen har detta noterats i Intrasis men objektets 
identitet har inte raderats. Husnummer från förundersökningen som utgått vid slut-
undersökningen har därmed inte återanvänts. I andra fall har omtolkningar av kon-
struktionerna gjorts. De slutgiltiga tolkningarna kan jämföras med tolkningarna från 
förundersökningen (Ifverson 2007).

Konstruktions- och anläggningsundersökning
Kontexter – huslämningar och anläggningar – beskrevs och dokumenterades enligt en 
i förväg uppställd mall. Det säkerställde att väsentliga moment togs med. En generell 
utgångspunkt var att i anläggningar med flera lager undersöktes och dokumenterades 
varje lager separat. Fynd relaterades till enskilda lager i dessa fall. Generellt dokumen-
terades sektioner genom handritning i skala 1:20. I något fall dokumenterades även 
anläggningar genom handritning i plan. Rutgrävning (1x1 m) användes i ett fåtal fall. 
Fotodokumentation av fältarbete och arkeologiska lämningar gjordes med digitalka-
mera.

I neolitiska (tvåskeppiga) huslämningar grävdes företrädesvis stolphål i den takbä-
rande konstruktionen ut. Dessa blev också generellt föremål för arkeobotanisk prov-
tagning. Eftersom de neolitiska huslämningarna till stor del låg tätt, och i vissa fall 
med direkt rumslig överlappning, grävdes även ett stort antal av övriga stolphål ut i 
syfte att reda ut kontexttillhörigheter. I treskeppiga huslämningar grävdes generellt 
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endast ett fåtal stolphål efter den takbärande konstruktionen ut i syfte att få fram 
underlag för ¹⁴C-datering. Viss handrensning genomfördes i syfte att komplettera och 
avgränsa huslämningarna (se dock avsnittet om matjordsschaktning ovan).

Efter schaktning och inmätning bedömdes gropar m.m. i plan, varefter ett inle-
dande urval av vilka som skulle grävas ut gjordes. Anläggningsundersökningen inled-
des med utgrävning av delar (25–50 %) av de enskilda anläggningarna. I första hand 
grävdes de ut med spade (fyllningen söktes igenom på hackbord) (figur 5) och/eller 
skärslev och fynden handplockades. Djupare gropar och brunnar undersöktes i vissa 
fall med grävmaskin genom att en halva grävdes bort skiktvis. Efter den inledande 
undersökningen utvärderades resultatet, och om en grop och dess innehåll bedömdes 
intressant utifrån uppställda frågeställningar blev vidare undersökning aktuell. Me-
talldetektering (figur 6) gjordes i ett urval av gropsystemen och groparna från äldre 
järnålder inom Område I och Område II. Detekteringen av djupare gropar gjordes i 
skikt där en grävmaskin användes för att successivt ta bort genomsökta skikt.

Registrering och fyndstrategi
Den digitala dokumentationen – arkeologiska objekt, fynd, prover, ritningar, foton, 
dagböcker – registrerades (figur 7) och lagrades i Riksantikvarieämbetets program för 
hantering och lagring av arkeologiska data, Intrasis. Bearbetning och analys av doku-
mentationsmaterialet har gjorts i Intrasis Analysis. Samma Intrasis-undersökning an-
vändes för både Dösemarken samt för för- och slutundersökningen inom Dösemarken 
– tilläggsytan. Förundersökningen har dock rapporterats separat (Berggren 2010a).

Fyndmaterialet samlades in och registrerades med utgångspunkt i undersökning-
ens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter (se undersökningsplanen på den 
medföljande CD:n). Fynd relaterades (registrerades) till närmaste kontext (anläggning, 
lager i anläggning osv.). Ytterligare detaljer kring fyndens spridning i en anläggning, 
inom ett lager eller i relation till andra fynd/fyndkategorier inom anläggningen/lagret, 
fångades om möjligt upp. Det är väsentligt för att förstå enskilda handlingar och funk-
tioner. Kontextregistreringen utgick därmed från grundtanken att föremålens närmare 
läge inom t.ex. ett specifikt lager i en anläggning kan tolkas och förstås som enskilda 
handlingar av social betydelse. Den förutbestämda mall för beskrivning av anlägg-
ningar som nämndes ovan var avsedd att fånga upp att dessa iakttagelser gjordes.

De materialkategorier som främst förväntades inför undersökningen var flinta, 
bergart (utöver flinta), keramik, djurben, människoben samt eventuellt metallföremål. 
Människoben påträffades inte medan övriga kategorier framkom i varierad mängd. 
Fynden tvättades under fältarbetet.

Flintan registrerades utifrån mallar utarbetade inom Malmö Museer/Malmö Kul-
turmiljö (Högberg 1998; Högberg m.fl. 2000).

Keramikregistreringen genomfördes av Torbjörn Brorsson, KKS, och omfattade 
bl.a. en bedömning av typologi och datering. Även övriga lermaterial ingick i registre-
ringen. Neolitisk keramik prioriterades. En bedömning av typologisk datering utifrån 
gods, dekor m.m. har noterats i Intrasis i anslutning till respektive fynd. I vissa fall 
kan samma kontext (t.ex. en grop eller ett stolphål) innehålla olika bedömningar av 
typlogisk datering av keramiken, dvs. vissa skärvor från kontexten har bedömts som 
neolitiska medan andra har bedömts som järnålder. I dessa fall har en samlad tolkning 
av datering gjorts av författarna till denna rapport. Denna tolkning framgår under 
respektive kontextbeskrivning i rapporten.

Det osteologiska materialet grundregistrerades som fyndenheter efter tvätt. Detalj-
registreringen av det osteologiska materialet gjordes därefter i en Access-databas som 
senare importerades till Intrasis.

Vid registreringen av bergartsföremål (ej flinta) konsulterades Susan Hydén, dok-
torand vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds universitet. En 
bedömning av om föremålen utgjort handstenar eller understenar gjordes samt vilken 



Syfte och metod 21

Figur 5 Ulf Sandén undersöker en 

anläggning. Foto: Ylva Wickberg.

Figur 6 Jonas Paulsson undersöker 

anläggningar med metalldetektor. Foto: 

Peter Skoglund.

Figur 7 Anläggningsregistrering i fält-

kontoret. Charlotte Fabech vid datorn. 

Foto: Åsa Berggren.
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typ av bearbetningsspår som finns på dem (krossytor eller slitytor). Iakttagelserna 
noterades under respektive fynd i Intrasis.

Analyser
Två mer omfattande analysinsatser planerades inför undersökningen, liksom ett fåtal 
mindre omfattande insatser. ¹⁴C-analys och arkeobotanisk analys prioriterades. I övrigt 
genomfördes vedartsanalys, osteologisk analys och keramisk analys. Pollenanalys plane-
rades för ett potentiellt neolitiskt brunnsområde. Undersökningen visade en trolig date-
ring till både neolitikum och järnålder för anläggningarna i brunnsområdet. Området 
hade även till stor del undersökts vid förundersökningen vilket gjorde att lämpliga prov-
tagningspunkter inte kunde identifieras vid slutundersökningen. Pollenanalys genom-
fördes därför inte. En mindre konserveringsinsats gjordes. Utöver de i förväg planerade 
analyserna genomfördes en flintanalys av material från utvalda neolitiska kontexter.

¹⁴C-analyserna fokuserades i första hand på de neolitiska lämningarna, med ett 
särskilt fokus på bebyggelselämningarna från yngre mellanneolitikum–senneoliti-
kum. Analyserna genomfördes företrädesvis på förkolnade sädeskorn. I möjligaste 
mån togs prover för ¹⁴C-analys från anläggningar som inte legat exponerade i öppna 
utrednings- eller förundersökningsschakt. Generellt daterades huslämningarna med 
en datering per konstruktionslämning. De hus som vid förundersökningen daterades 
till yngre mellanneolitikum var tänkta att dateras ytterligare i samband med slutun-
dersökningen eftersom huslämningar från denna period är relativt ovanliga. Komplet-
terande dateringar ansågs därför viktigt. Lämpligt material för detta bedöms dock inte 
ha framkommit vid slutundersökningen varför inga ytterligare dateringar gjorts.

Den arkeobotaniska analysen fokuserade även den främst på de neolitiska lämning-
arna, särskilt den från yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder. Det arkeobotaniska 
materialet lyftes inför undersökningen fram som en viktig komponent i analysen av 
sociala relationer mellan enskilda gårdar i och runt Dösemarken. Det bedömdes även 
kunna ge information kring husens inre organisation, vilket är av betydelse i tolkningen 
av en gårds sociala status. Provtagningen gjordes i stolphål som tolkades ingå i den tak-
bärande linjen. För järnåldershusens del begränsades provtagningen generellt till ett par 
stolphål efter den takbärande konstruktionen i syfte att få fram material för ¹⁴C-datering.

Vedartsanalys gjordes i de fall träkol användes för ¹⁴C-datering. Syftet var då att få 
en bedömning av träkolets egenålder, samt att få underlag för en tolkning om huruvida 
träkolet skall relateras till själva konstruktionen (t.ex. en takbärande stolpe eller en 
hägnadsstolpe) eller till en bruksfas (t.ex. från en härd).

Neolitiska kontexter var prioriterade när det gällde osteologisk analys. Det ani-
malosteologiska materialet bedömdes viktigt för analys och tolkning av näringsfång/
ekonomi under olika delar av neolitikum. Inför slutundersökningen förväntades be-
gränsat med djurben från sådana kontexter. Undersökningen gav dock ett något större 
animalosteologiskt material än förväntat. Vid förundersökningen undersöktes en grav 
från stridsyxekultur med bevarat skelett. Beredskap fanns för osteologisk analys av 
skelett från ytterligare gravar. Inga gravar med bevarat skelett framkom dock vid slut-
undersökningen.

Keramiska analyser planerades i begränsad omfattning och fokuserade på neolitiskt 
material. En termisk analys på bränd lera/lerbriketter från neolitiska ugnskonstruktio-
ner har genomförts i syfte att få ett tydligare underlag för tolkning av anläggningarnas 
funktion.

Konservering genomfördes vid konserveringsavdelningen, Malmö Museer. Ett fö-
remål konserverades. Järnföremål som påträffades vid metalldetekteringen bedömdes 
inte möjliga att konservera och magasinerades inte.

Analys av flinta (litisk analys) planerades inte inför slutundersökningen men ge-
nomfördes på material från ett fåtal utvalda neolitiska anläggningar. Analyserna om-
fattade undersökningar av teknologi, typologi, typ av flinta och funktion.
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Topografi och fornlämningsmiljö

NATURGEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Dösemarken ligger ca 2 km från nutida kustlinjen. Enligt den topografiska zonindel-
ning som upprättades i samband med projektet Öresundsförbindelsen tillhör under-
sökningsområdet ”Kusten” (Björhem & Magnusson Staaf 2006:14, 47ff.). ”Kusten” 
kännetecknas av ett flackt landskap med små topografiska höjdskillnader, men med 
en gradvis stigning inåt landet. Mindre topografiska skillnader finns dock, inte minst 
söder om Dösemarken där sluttningarna ned mot Hyllie mosse är tämligen markerade 
och tydliga (figur 8). Jordarterna inom ”Kusten” består huvudsakligen av morängrov-
lera och lerig sandig-moig morän. Jordarterna inom exploateringsområdet kan grovt 
delas upp i sandig moränlera i den västra delen och ett mer sandigt underlag i den 
östra delen. Innan undersökningen påbörjades utgjordes området av åkermark. Höjd-
skillnaderna inom området varierade mellan ca 10 och 13 m ö.h. men med den största 
delen av ytan inom intervallet 10,5–12,0 m ö.h.

Hyllie mosse har utgjort en dominerande topografisk enhet i området. På figur 8 
ses dess utbredning under tidigt 1700-tal, då benämnd ”Mosseängen” och ”Komos-
sen” (Erikson 1995). Hyllie mosses gränser så som de framträder i förhållande till bl.a. 
Dösemarken och den arkeologiskt belagda bebyggelsen där kan inte direkt översättas 
till förhistoriska förhållanden, men ger på ett generellt plan en uppfattning om lägre 
liggande partier i landskapet som delvis kan ha varit fuktiga. En mindre undersökning 
av Hyllie mosse har visat att det som var kvar av den bestod av 30–40 cm starkt humös 
matjord underlagrat av opåverkad, gulgrå moränlera. Det fanns inga organogena lager-
följder bevarade, och sådana har sannolikt inte heller existerat. Istället har den så kall-
lade mossen utgjorts av ett område som präglats av högt markvatten som kanske delvis 
innehållit en försumpningslagerföljd som dock brutits ned i senare tid (Regnell 1995).

FORNLÄMNINGSMILJÖ

Namnet Dösemarken är hämtat från en lantmäterikarta över Hyllie socken från 1702 
(Erikson 1995). Exploateringsområdets södra del har ingått i en vång med detta namn. 
En öst–västligt orienterad vångagräns, belagd från mitten av 1600-talet, löper genom 
området (Riddersporre 2003:30f.). Söder om vångagränsen har det löpt en markväg 
under historisk tid (Erikson 1995). Den har löpt genom exploateringsområdet från 
nordost mot sydväst.
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Figur 8 Topograf in i närområdet 

runt Dösemarken. Grå ytor markerar 

utbredningen av ängsmarker grundat 

på lantmäterikar tan från 1700-talet 

(digital version efter Erikson 1995). 

Höjdkurvor 5 meters ekvidistans. Skala 

1:10 000.
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Inom vången, rakt söder om exploateringsområdet, finns två namn – ”Stora Döse” 
och Lilla Döse” – som indikerar att det kan ha stått megalitgravar här (Erikson 1995:181). 
På 1702 års karta finns även ett antal impediment inom den del av vången som berörs 
av undersökningsområdet. En kulturgeografisk analys visar att det med ett undantag 
utgjorts av vattensjuka partier som inte kunnat odlas upp och därför legat som ängsmark 
(Persson, muntlig uppgift). Vid slutundersökningen framkom ett antal fuktiga svackor 
med bl.a. brunnar i denna del av området. Det är sannolikt dessa svackor som markerats 
på kartan från 1702. Undantaget utgörs av ett impediment som betecknas som hårdvall 
och som troligen utgjort ett hinder för uppodling. Impedimentet ligger utanför de områ-
den som slutundersöktes. De utredningsschakt som drogs över platsen för impedimentet 
innehöll inga lämningar som tydde på förekomst av bortodlade megalitgravar.

Dösemarken ligger i ett område rikt på fornlämningar där omfattande ytor blivit 
föremål för arkeologisk undersökning (figur 9). Närområdet har bl.a. berörts av de 
två stora infrastrukturprojekten – projektet Öresundsförbindelsen och Citytunnel-
projektet. De arkeologiska undersökningar som genomförts har sammantaget visat 
på aktiviteter från främst neolitikum och äldre järnålder, men även lämningar från 
mesolitikum, bronsålder, yngre järnålder och medeltid har undersökts. Fokus i genom-
gången nedan ligger på neolitikum och äldre järnålder då det är dessa perioder som 
dominerar på Dösemarken. 

Det finns flera lämningar som kan relateras till begravning eller begravningsritual 
under tidigneolitikum och en äldre del av mellanneolitikum A i området runt Döse-
marken. Almhov, som ligger ca 500 m söder om Dösemarken, är den mest utmärkan-
de platsen. Vid Almhov undersöktes resterna efter fyra, möjligen fem, tidigneolitiska 
långhögar samt två döstomter. I anslutning till en av långhögarna kunde en grav med 
skelettrester undersökas. Runt dessa monumentala gravlämningar låg ett stort antal 
gropar i vilka föremål i form av främst flinta och keramik deponerats. Stora mängder 
djurben hade också lagts ned i groparna. Groparna har tolkats som lämningar efter 
sociala sammankomster, bl.a. i samband med begravningar (Rudebeck 2010).

Hyllie 25:1 markerar förekomsten av en möjlig dös. Markeringen ligger drygt 150 
m sydväst om Dösemarken. Markeringen har dock gjorts tämligen grovt utifrån ett 
litet område markerat ”Oduglig” på en karta från 1702 (Erikson 1995). En möjlig 
lokalisering för Hyllie 25:1 har också förslagits vara vid markeringen för ”Lilla Döse”, 
dvs. något längre mot sydost jämfört med nuvarande markering (Sandén 1995:48).

Vid Elinelund 2B undersöktes en anläggning med stenpackning och stolphål som 
daterades till tidigneolitikum II–mellanneolitikum AII. I anläggningen påträffades 
bl.a. ett omfattande och rikt dekorerat keramikmaterial. Centralt i stenpackningen 
låg ett människoben i form av en kraniedel. Anläggningen tolkades i relation till de 
indikationer på megalitgravar som diskuterades ovan, och sattes i samband med grav-
ritualer där recirkulation av människoben kan ha ingått.

Vid Skjutbanorna 1B undersöktes en grav som möjligen kan vara tidigneolitisk och 
vid Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59 undersöktes tre anläggningar som tolkades 
som tidigneolitiska gravar. Tolkningen baserades på närvaron av stenpackningar samt 
på det rikliga fyndmaterialet i dem, men några skelettrester kunde inte beläggas. Vid 
Skjutbanorna 1B undersöktes en anläggning som tolkades som resterna efter ett kult-
hus från tidigneolitikum II–mellanneolitikum AII.

Runt Dösemarken finns också flera platser med för fullåkersbygden typiska neoli-
tiska lämningar som gropar och lagerbildningar. Detta förstärker bilden av ett inten-
sivt utnyttjat område präglat av platser av varierad funktion och betydelse. Lämningar 
har påträffats vid Almhov och Elinelund 2B som redan nämnts, men även vid Bunke-
flopalissaden, Skjutbanorna 1B, Elinelund 2A, Vintriehemmet 3A, Vintriehemmet 3B, 
Torkelstoften, Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59, Vintriediket, Bunkeflo/Bunkeflo 
bytomt och Mellanbyn finns aktiviteter från den här tiden belagda. Lämningarna har 
generellt tolkats som spåren efter boplatsverksamhet där även rituella inslag i form av 
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RAÄ Bunkeflo 24:1 – Almhov (Gidlöf, Hammarstrand Dehman & Johansson 2006; Steineke 2006).

MHM 8535 (vid plats för RAÄ Bunkeflo 72:1) – Vintriehemmet 3A (Öijeberg 2004).

RAÄ Bunkeflo 24:2 – Vintriehemmet 3B (Öijeberg 2004).

RAÄ Bunkeflo 9:1 & Hyllie 43:2 – Bunkeflo bytomt och Bunkeflo (Lövgren m.fl. 2007).

RAÄ Bunkeflo 20:1 – Fyndsamling (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

RAÄ Bunkeflo 96:1 & 97:1 – Torkelstoften (Friman 2007).

RAÄ Bunkeflo 105 – Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59 (Hammarstrand Dehman, Jansen & Hanny 2007).

RAÄ Bunkeflo 74:1 – Elinelund 2B (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

RAÄ Bunkeflo 99:1 – Vintriediket (Sandén 2007).

RAÄ Hyllie 6:1 – Depåfynd (Karsten 1994).

RAÄ Hyllie 25:1 – Uppgift om dös (Sandén 1995).

RAÄ Hyllie 38:1 – Elinelund 2A (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

RAÄ Hyllie 37:1 – Skjutbanorna 1B (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).

RAÄ Hyllie 8:3 – Bunkeflopalissaden (Skjutbanorna/Kalkbrottsgatan) (Thörn 2007; Carlson 2008).

RAÄ Hyllie 21:1 – Stensättning.

RAÄ Hyllie 33:1 – Uppgift om hög.

RAÄ Hyllie 34:1 – Uppgift om hög.

RAÄ Hyllie 20:1 – Hyllie bytomt (se t.ex. Falk m.fl. 2008).

RAÄ Hyllie 43:1, MHM 12644 & MHM 12645 – Mellanbyn (Vintrieleden, Hyllie IP och Ekostråket) (Friman 2007, 2008).
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depositioner i gropar förekommit. Det är endast vid Almhov som en tydlig stolpkon-
struktion i form av ett tvåskeppigt hus från den här tiden undersökts. Huset daterades 
till tidigneolitikum II–mellanneolitikum A.

Den senare delen av äldre mellanneolitikum – mellanneolitikum A III–V – är mer 
sporadiskt belagd i området. Vid Almhov har en anläggning tolkad som en hydda 
undersökts. Den daterades med försiktighet till trattbägarkulturens senare del. I övrigt 
har mindre indikationer på bosättning i form enstaka gropar, radiometriska dateringar 
eller fynd dokumenterats vid Skjutbanorna 1B, Torkelstoften och Vintrie IP.

Den äldre delen av mellanneolitikum B är också den generellt svagt representerad 
i det arkeologiska materialet. Undantaget är de stora palissaderna, varav läget för en 
– Bunkeflopalissaden – kan ses på figur 9. Det är först när vi når den senare halvan 
av mellanneolitikum B – från ca 2500 f.Kr. och framåt – som bebyggelselämningar i 
form av tvåskeppiga hus och brunnar börjar framträda mer tydligt. Vid Almhov har 
ett hus och en brunn daterats till perioden. Ett brunnskomplex daterat till sent mellan-
neolitikum B har undersökts vid Elinelund 2A. Brunnskomplexet kan relateras till de 
hus som daterats till övergången mellan mellanneolitikum B och senneolitikum. Från 
Elinelund 2B finns det dateringar från hus samt en tillhörande hägnad som antyder att 
gårdsläget här har sitt ursprung i mellanneolitikum B. Liknande tolkningar kan göras 
av bebyggelsen från Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59 där huslämningar daterats till 
mellanneolitikum B och den allra tidigaste delen av senneolitikum. Vid Bunkeflo och 
Hyllie bytomt har fragment av stridsyxor påträffats. Dessa kan komma från förstörda 
stridsyxegravar i närheten av fyndplatserna (Brink 2009a; Berggren & Brink 2010).

När det gäller den senneolitiska bebyggelsen är återigen Almhov mest framträdan-
de. Almhov är den enskilt huslämningsrikaste lokalen i Sydskandinavien. Där marke-
rar en gård från den allra tidigaste delen av senneolitikum en början på en betydande 
bebyggelseexpansion i området som inte upphör förrän under bronsålderns inledning 
(Brink 2009b). Bebyggelse från senneolitikum har i övrigt återfunnits på flera lokaler 
runt Hyllie mosse – vid Elinelund 2A, Elinelund 2B, Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 
20:59, Bunkeflo och Mellanbyn.

Senneolitiska gravar i form av stenpackningar har undersökts vid Skjutbanorna 
1B, Vintrie IP och Bunkeflo/Bunkeflo bytomt. Vid Vintriediket undersöktes en grav 
som inte kunde dateras med säkerhet, men som bedömdes vara senneolitisk utifrån 
konstruktionstypen. Vid Bunkeflopalissaden har fyra flintdolkar påträffats vilka da-
teras till senneolitikums äldre del. De kan komma från borttagna gravar i området. 
Vid Vintrie IP och Bunkeflo/Bunkeflo bytomt låg gravar invid bebyggelse från tiden.

Flera fyndplatser/fyndsamlingar finns registrerade i området. Bunkeflo 20:1 kan 
nämnas särskilt. Fyndsamlingen innehåller flintföremål från tidigneolitikum–äldre 
bronsålder men domineras av föremål, framförallt flintyxor, från mellanneolitikum 
B–senneolitikum. Lösfyndsamlingen kan sägas innehålla föremål som tydligt visar 
på aktiviteter under de perioder som de arkeologiska undersökningarna i området 
också påvisat. Flera av föremålen i samlingen kan tolkas som resultatet av rituella de-
positioner (Karsten 1994:265). Närliggande platser runt Bunkeflo 20:1 visar även de 
på förekomst av enstaka lösfynd av flintföremål. Vid Djupadal, Hyllie 6:1, hittades ett 
depåfynd med fem tunnackiga flintyxor som låg nedlagda bredvid varandra med eg-
garna åt samma håll (Karsten 1994:269). Det finns även ett par fyndplatser i området 
som saknar RAÄ-nummer och närmare lägesangivelse. En bit norr om Hyllie 6:1, vid 
Organistgatan (inte markerat på figur 9), påträffades ett depåfynd bestående av en dolk 
eller spjutspets och en slipad tunnbladig flintyxa (MF 4780–81; Karsten 1994:269). I 
det andra fallet rör det sig om två förarbeten till håleggade flintyxor, en räteggad flint-
yxa och en flintmejsel som låg bredvid varandra under en sten (LUHM 28431, 28461, 
28564; Karsten 1994:269). Föremålen uppges ha hittats vid kalkbrottet i Limhamn.

Säkra och osäkra belägg för bronsåldershögar finns från flera platser längs Öresunds-
kusten. I Dösemarkens närhet kan Bunkeflopalissaden, Hyllie 21:1, 33:1 och 34:1 

Figur 9 (till vänster) Fastighetskartan 

med fornlämningsmiljö. Omnämnda 

fornlämningar är markerade. Det ak-

tuella undersökningsområdet utgörs 
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Malmö 126 (Område II & III). (Fast-
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28 Dösemarken – Limhamn 155:501

nämnas. Vid Bunkeflopalissaden har förutom flintdolkarna som nämndes ovan bl.a. 
fragment av ett bronssvärd påträffats vilket indikerar förekomst av en borttagen grav-
hög från bronsåldern. Vid Hyllie 34:1 indikeras högförekomsten genom marknamnet 
”Högsåker”, men några spår kunde inte ses vid fornminnesinventeringen. Bebyggel-
selämningar är dock sparsamma. Huslämningar från äldsta bronsålder fanns inom 
Almhov, Torkelstoften samt Elinelund 2A. De treskeppiga husen från de båda senare 
lokalerna markerar slutet på bebyggelsen i området för en lång tid framåt. Det är inte 
förrän i övergången yngre bronsålder–förromersk järnålder som bebyggelsen på allvar 
tycks ha återetablerats i området. Precis som under tidigare perioder är det till de 
många låga höjdsträckningarna runt Hyllie mosse som bebyggelsen då främst kon-
centreras. En noggrann genomgång av den äldre järnålderns bebyggelse har gjorts av 
Friman och beskrivningen här bygger på denna (Friman 2008:34ff).

De gårdar som undersökts vid Almhov, Vintriehemmet 3A och Vintriehemmet 3B 
har tillhört den bebyggelse i Malmöområdet som legat längst västerut, dvs. närmast 
kusten, under äldre järnålder. I området mellan Almhov och kusten syns ingen gårds-
bebyggelse. Däremot har området med strandängar troligen använts för bete under 
perioden. Närmast kustlinjen har även gravar anlagts under järnåldern (se t.ex. Brink, 
Grehn & Kishonti 2008).

I området väster om Hyllie mosse ses en klar tyngdpunkt i bebyggelsen under för-
romersk järnålder, men dateringarna av framförallt treskeppiga långhus visar att den 
haft sin början i övergången yngre bronsålder–förromersk järnålder och att den har 
sträckt sig in i århundradet närmast efter Kristi födelse. Vid Almhov undersöktes flera 
gårdslämningar i form av 15 långhus, brunnar, gropsystem och gropar från i huvud-
sak förromersk järnålder. Det fyndmaterial som påträffades var dock ringa. Söder om 
Almhov, vid Vintriehemmet 3A, undersöktes delar av en gård från äldre förromersk 
järnålder. Här fanns ett långhus, ett fyrstolpshus, hela sju brunnar och två större för-
rådsgropar. Inom Vintriehemmet 3B fanns liknande gårdslämningar bestående av ett 
långhus, en fyrstolpsbod, gropar, gropsystem och en brunn daterade till förromersk 
järnålder.

Invid den södra och sydöstra delen av Hyllie mosse undersöktes bebyggelseläm-
ningar vid Torkelstoften, Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59 samt Vintriediket. Även 
här har bebyggelsen samma kronologiska tyngdpunkt som väster om mossen. Inom 
Torkelstoften framkom ett långhus och en grop som båda daterades till perioden. 
Inom Vintrie IP och Vintrie 20:1 & 20:59 undersöktes hela 30 långhus från i huvud-
sak förromersk järnålder. Hälften av husen kunde dateras till äldre delen av perio-
den. Gropar, gropsystem, brunnar, härdar och kokgropar kunde knytas till gårdarna. 
Inom Vintriediket undersöktes tre långhus, ett par fyrstolpshus, gropar, täktgropar 
och brunnar från förromersk järnålder. Värt att nämna är fyndet av en La Tène-fibula 
i brons daterad till förromersk järnålder period IIIa. Fibulan påträffades i en brunn. 
Inom Vintriediket kunde även ett långhus tydligt dateras till romersk järnålder, en 
period som endast varit representerad i sin allra tidigaste del i den så här långt berörda 
bebyggelsen runt Hyllie mosse.

När vi når längre norrut, längs den östra sidan av Hyllie mosse blir bebyggelsen 
från romersk järnålder mer framträdande. Även här har den dock sin början i yngre 
bronsålder. Vid Bunkeflo har 14 långhus från yngre bronsålder–äldre romersk järn-
ålder undersökts. Härdar, brunnar, gropar och gropsystem har knutits till gårdarna. 
I bebyggelsens slutskede, under äldre romersk järnålder, kan bebyggelselämningarna 
inom Bunkeflo direkt relateras till de manifesta gårdar som undersökts inom Mellan-
byn. Här har sammanlagt 34 hus från perioden yngre bronsålder–yngre romersk järn-
ålder undersökts. Under äldre romersk järnålder fanns flera mycket stora gårdar inom 
området. Långhus och mindre hus bildade tillsammans med hägnader tydliga gårds-
lägen. Ett sort antal anläggningar i form av bl.a. brunnar, gropar och gropsystem har 
relaterats till bebyggelsen. Särskilt utmärkande är det material i form av framför allt 
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keramik, säd, djurben och metallföremål (bl.a. ett eneggat svärd, knivar, krumkniv, 
svärdshänge, fibula och remändesbeslag) som deponerats i framför allt sättningslager 
i gropsystem från senare delen av förromersk järnålder–inledningen av yngre romersk 
järnålder. Dessa fynd visar tillsammans med manifesta gårdslämningar att människor 
med hög social position bott här under den här tiden.

Inom Mellanbyn har det även funnits bebyggelse under yngre järnålder, främst 
vikingatid, om än inte i samma omfattning som under äldre järnålder. Strax norr och 
söder om Mellanbyn, inom och i direkt anslutning till de historiskt kända bytomterna 
Hyllie bytomt och Bunkeflo bytomt, har det påträffats omfattande bebyggelseläm-
ningar från sen vikingatid till historisk tid. Lämningarna från sen vikingatid–tidig 
medeltid kan kopplas till grundläggandet av de båda byarna.

Under historisk tid utgjordes Dösemarken av uppodlad mark – åker och äng – 
tillhörande Hyllie by. En öst-västligt orienterad vångagräns, belagd från mitten av 
1600-talet, löper över Dösemarken (Riddersporre 2003:30f). Den har löpt i öst-västlig 
riktning rakt genom bl.a. Område II. Där markerar den något vid denna tid så ovan-
ligt som en fjärde vång inom en bys ägor. Vångarna var de inhägnade åkerenheter som 
vanligtvis odlades efter ett tresädessystem, men den fjärde vången, Dösemarken, od-
lades varje år (Riddersporre 2003:30). Vångagränserna framträder vanligtvis i form av 
flera parallella och grunda diken och är generellt sett svåra att datera mer exakt. Söder 
om vångagränsen har det löpt en markväg under historisk tid (Erikson 1995). Den har 
löpt genom exploateringsområdet från nordost mot sydväst. Möjliga spår av denna i 
form av två oregelbundna parallella diken framkom vid slutundersökningen (figur 11).

UTREDNINGS- OCH FÖRUNDERSÖKNINGSRESULTAT

Malmö Kulturmiljö genomförde år 2005 en arkeologisk utredning inom Dösemarken 
(Gidlöf 2005). Närmare 400 anläggningar i form av gropar, gropsystem, härdar, ett 
lager, en ränna, stolphål och oklassificerade anläggningar mättes in. I flera anlägg-
ningar noterades ytfynd i form av flinta, keramik, bränd lera och djurben.

År 2006 genomförde Malmö Kulturmiljö en arkeologisk förundersökning inom 
Dösemarken (Ifverson 2007). En kompletterande förundersökning av den s.k. till-
läggsytan gjordes 2010 (Berggren 2010a). Något över 600 anläggningar i form av 
brunnar, diken, en grav, gropar, gropsystem, härdar, kulturlager, en mörkfärgning, 
rännor, stolphål, en ugn och oklassificerade anläggningar mättes in. Efter förunder-
sökningen 2006 urskiljdes totalt fem områden med arkeologiska lämningar varav 
Område I och IV (behandlas sammanhållet) samt Område II innehöll särskilt intres-
santa lämningar (figur 10).

Område I och IV utgör en del av ett sammanhängande bebyggelse- och aktivi-
tetsområde. Tilläggsytan är även den en del av detta aktivitetsområde. Område I, IV 
och tilläggsytan innehöll rikligt med lämningar från neolitikum och äldre järnålder. 
Det fanns även små indikationer på sen vikingatid–tidig medeltid i området i form 
av keramik från en grop. Särskilt dominerande var bebyggelselämningarna från yngre 
mellanneolitikum, senneolitikum och äldsta bronsålder. Ett omfattande stolphålsom-
råde inom en tydlig höjd i den västra delen bedömdes innehålla ett större antal två-
skeppiga huslämningar från den här tiden, och som i omfattning och kvalitet direkt 
kunde jämföras med bebyggelsen inom Almhov. I nära anslutning till huslämning-
arna undersöktes även en grav tillhörande stridsyxekultur. I den sydöstra delen av 
Område I/tilläggsytan fanns välbevarade boplatslämningar (möjliga tvåskeppiga hus 
samt gropar, bl.a. en förmodad ugn) från tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum. 
Bebyggelsen från äldre järnålder (treskeppiga långhus samt gropar och gropsystem) 
låg spridd över områdena.

Inom Område II framkom ett mindre antal neolitiska gropar. Här schaktades även 
en möjlig grav fram, men den undersöktes inte. I den norra delen av området under-
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söktes delar av ett brunnsområde från i huvudsak järnålder, men som även bedömdes 
innehålla lämningar, möjligen brunnar, från neolitikum. Området innehöll i övrigt 
lämningar efter vad som tolkades vara två tydliga gårdslägen från äldre järnålder med 
flera treskeppiga hus. Bl.a. undersöktes delar av vad som tolkades vara ett mycket stort 
treskeppigt långhus från sen förromersk järnålder–äldre romersk järnålder. Gropar och 
gropsystem tillhörande bebyggelsen framkom kring husen. Centralt genom området 
löpte en vångagräns från historisk tid. Som mest var vångagränsområdet ca 20 m brett 
och bestod av flera parallella diken.

Vid förundersökningarna togs sammanlagt ca 75 kg fynd tillvara (exklusive män-
niskobenen från stridsyxegraven), men här dominerar ett fåtal bergartsföremål stort 
med ca 65 kg. I övrigt samlades djurben och horn, bränd lera, flinta, en fossil samt 
keramik in.
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Undersökningsresultat

Exploateringsområdet var totalt ca 300 000 m² stort (Dösemarken och Dösemarken – 
tilläggsytan) (figur 10). Slutundersökningsområdet inom Dösemarken var uppdelat i 
tre områden (Område I, II och IV) om totalt ca 67 000 m². Inom dessa områden fick 
maximalt ca 51 000 m² schaktas. Område I utgjorde en intensiv yta som fick schaktas 
i sin helhet. Område II och IV utgjorde extensiva ytor inom vilka maximalt ca 50 % 
av ytorna fick schaktas. Inom Område I gav länsstyrelsen under pågående undersök-
ning tillstånd till en utvidgning i nordväst i syfte att om möjligt avgränsa den palis-
sadanläggning som sträckte sig åt detta håll. Totalt schaktades 48 816 m² inom de tre 
områdena (figur 10, 11 och 12). Slutundersökningsområdet inom Dösemarken – till-
läggsytan var totalt ca 5 000 m². Totalt schaktades 4 495 m² (figur 10 och 11).

Totalt mättes 2 324 anläggningar in. Av dessa utgick 211 stycken efter undersök-
ning. En majoritet av anläggningarna utgjordes av stolphål och olika typer av gropar. 
En detaljerad statistik över anläggningstyper m.m. kan nås vi Intrasis-projektet och/
eller datauttagen från detta som finns på den medföljande CD:n.

I kapitlet beskrivs de anläggningar och konstruktioner som grävdes ut vid slutun-
dersökningen och som kunnat dateras närmare. Resultaten presenteras i kronologisk 
ordning enligt den rubricering som redovisades i avsnitt Syfte. I avsnitt Tolkning och 
källkritik förs därefter en tolkande diskussion kring det dokumenterade materialet i 
relation till de frågeställningar som styrde undersökningen.

TIDIGNEOLITIKUM–MELLANNEOLITIKUM A

Den tidigaste fasen av aktiviteter inom undersökningsområdet kan dateras till tidig-
neolitikum och inledningen av mellanneolitikum. Under denna period fanns bosätt-
ningar inom undersökningsområdet, med visst inslag av rituella aktiviteter, bland 
annat gravläggningar och deponering av föremål i gropar.

Lämningarna från perioden var koncentrerade främst i den norra delen av Område 
II samt i den sydöstra delen av Område I. De var även spridda över delar av Område 
I (figur 13). 

Hus 
Fördelat på Område I och II påträffades endast två huslämningar som kan dateras till 
perioden tidigneolitikum och mellanneolitikum A.
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Figur 10 Exploateringsområdet inklu-

sive tilläggsytan (streckad linje) med 

undersökningsområdena I–V samt 

tilläggsytan T (grå fyllning) och schaktad 

yta (heldragen linje). Skala 1:5 000.
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Figur 11 Område I, IV och tilläggsytan 

med samtliga anläggningar (svart fyll-

ning). Moderna diken och nedgrävning-

ar finns också med på planen (ljusgrått). 

Dikena som troligen utgör rester efter 

vägen från historisk tid har markerats 

(mörkgrått). Skala 1:2 000.
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Figur 12 Område II med samtliga an-

läggningar (svart fyllning). Moderna di-

ken och nedgrävningar finns också med 

på planen (grå fyllning). Skala 1:2 000.
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Figur 13 Plan över lämningar från 

tidigneolitikum och mellanneolitikum 

A. Till vänster östra delen av Område I, 

till höger östra delen av Område I samt 

tilläggsytan och på sidan 35 Område II. 

Skala 1:1 000.
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Figur 13 (forts.) Plan över lämningar 

från tidigneolitikum och mellanneoliti-

kum A. Östra delen av Område I samt 

tilläggsytan. Skala 1:1 000.
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Vissa hus som framkom redan under förundersökningen har tolkats om under 
slutundersökningen. Detta gäller hus 13, som vid förundersökningen tolkades som en 
del av ett tvåskeppigt hus från tidig- eller mellanneolitikum (Ifverson 2007:22f). Ytter-
ligare stolphål kunde inte hittas då matjorden i området omkring schaktades bort och 
vid närmare undersökning kunde något hus inte konstateras på platsen. Stolphålen i 
det som under förundersökningen tolkades som neolitiska hus, hus 11 och 14 (Ifverson 
2007:19ff), har tolkats om och en del av dem ingår nu i andra hus.

Hus 36, A47
Sju stolphål samt ett mindre lager tolkas som spåren av den takbärande konstruktionen 
i ett tvåskeppigt hus. Det var beläget i den östligaste delen av det sydöstra hörnet av 
Område I. De östligaste och västligaste stolparna i taklinjen var dubbla, vilket innebär 
att takkonstruktionen vilade på sju stolpar samlade i fem punkter. Tre av stolphålen 
framkom vid schaktning, medan resterande påträffades vid finrensning. Ytterligare 
tre mindre stolphål kan möjligen utgöra spår av vägglinjerna. Fyllningen i stolphålen 
undersöktes till hälften och jordprov togs i fem av dem.

0 25 50 m

N
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A206617A3326/A206590

A206636/A206931
A206713/A9874

A9879/A9552

A204824

A204782

A204807

A207682

A201054

Figur 13 (forts.) Plan över lämningar 

från tidigneolitikum och mellanneoliti-

kum A. Område II. Skala 1:1 000.
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Husets riktning var SV-NO och dess längd var bevarad till 15,20 m (figur 14). 
Avståndet mellan takbärarna varierade mellan 2,35 m och 4,40 m. Husets bredd kan 
ha varit 4,45 m, men vägglinjerna är mycket dåligt bevarade så detta är inte säkerställt. 
De stolphål som ingick i takkonstruktionen hade en diameter eller största längd i plan 
mellan 25 cm och 50 cm. De möjliga väggstolparna varierade mellan 30 och 38 cm 
i största längd i plan. Takstolphålen varierade i djup mellan 13 cm och 22 cm och 
väggstolphålen mellan 10 och 28 cm. Fyllningen i stolphålen bestod huvudsakligen 
av en grå, humös, siltig lera. Stenar bland annat av flinta, upp till ca 10 cm i storlek, 
fanns i fyra av stolphålen. Vid dubbelstolphålen låg rester av kulturlager som bestod av 
en något ljusare eller flammigare grå, humös, siltig lera. I ett av stolphålen som kan ha 
ingått i en vägg syntes en tydlig stolpfärgning och ett område med träkol i den undre 
delen av fyllningen.

I fyllningen i stolphålen framkom bland annat flintavslag, skärvor av keramik 
och några fragment av djurben. Mindre antal flintavslag framkom i alla utom två av 
stolphålen, varav något enstaka avslag är bränt. Ett par flintknutor med bearbetning 
och övrig bränd flinta förekom också. I stolphålet öster om det västliga dubbelstolp-
hålet framkom en bukskärva ornerad med enkla intryck vilket ger den en datering 
till TNII–MNI. I det mittersta stolphålet påträffades mindre skärvor av odekorerad 
keramik av neolitisk karaktär. Djurben påträffades endast i det mittersta stolphålet i 
taklinjen. Det var inte möjligt att artbestämma dessa fragment. I det djupaste av de 
möjliga väggstolphålen, som var beläget norr om takkonstruktionen, påträffades en 

A25659
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N

Figur 14 Hus 36 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200. 

Tabell 1 Fynd från hus 36.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- obest. 2 1

Flinta  

- avslag 14 65

- avslag, bränt 1 1

- avslag/avfall 4 6

- knuta m. bearbetning 2 40

- övrig flinta, bränd 1 5

Keramik 12 30

Summa 36 148
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mindre, odekorerad keramikskärva som bedöms som neolitisk. Flinta förekom i detta 
samt i ett av de södra väggstolphålen. Den bestod av flintavslag, flintknuta med bear-
betning samt övrig bränd flinta.

Jordprover togs som nämnts i fem av stolphålen. I två av dem framkom ingen 
makrofossil eller annat förkolnat material. I det mindre av de två dubbelstolphålen 
längst i väster framkom en bit förkolnat hasselnötsskal. 56 förkolnade frön av gråärt, 
dvs. själva ärtan, påträffades i de tre mittersta stolphålen. Ärtor odlades redan under 
neolitikum, men omfattningen är oklar. De förekommer både i hus och i gravar från 
perioden. I detta fall är det troligast att ärtorna ska ses som rester av mathantering. 
Fyndet av ärtor i hus 36 är både stort och ovanligt. Man kan tänka sig att man haft 
en liten odling för husbehov i närheten, och tillagat dem på en härd i huset. I övrigt 
framkom ett frö av åkerbinda som kan ha växt tillsammans med ärtorna samt träkol 
av tall och björk. Av växtmakrofossilen karaktär och spridning kan utläsas att huset 
troligen varit ett bostadshus med en centralt placerad härd. Möjligen har det funnits 
en innervägg i husets östra del.

En av gråärterna, påträffad i A25659, har med ¹⁴C-analys daterats till 4678±37 BP 
(3520–3370 BC kal. 1 σ, Ua-41866). Kalibrering med ett sigma ger således en date-
ring till den sena delen av tidigneolitikum, TNII. Keramiken som getts ett bredare 
dateringsspann, stärker dock tolkningen att huset var från TNII. Därmed är hus 36 
det äldsta daterade huset i undersökningen. Den sydöstra delen av undersökningsom-
rådet var således bebott under denna tid, då även andra aktiviteter lämnat spår, vilka 
presenteras nedan.

Hus 36 har inga bevarade spår av väggar och kan därför inte placeras i någon 
kategori av hus, då dessa utgår från husens form med väggar. Det är dock inget som 
motsäger att hus 36 har varit ett tidigneolitiskt hus då dess längd och antalet takbä-
rande stolpar inte avviker från de kända tidigneolitiska hustyperna (Artursson m.fl. 
2003:64ff).

A204855 
I den norra delen av Område II påträffades en grop som omnämns i detta avsnitt på 
grund av att den möjligen kan tolkas som ett nedsänkt golv i ett neolitiskt hus. Denna 
tolkning får dock sägas vara osäker och framförs här som en hypotes.

Gropen hade en oregelbunden avlång form i plan. Den var orienterad i V-Ö rikt-
ning med en bredare kortsida åt öster än åt väster (figur 15). Gropen var 4,90x2,35 
m stor och var i västra delen som djupast med 38 cm. Även nedgrävningens form var 
oregelbunden. Den södra nedgrävningskanten var flack medan den var något brantare 
i norr. Botten var förhållandevis plan men hade ett mindre djupare parti i västra delen. 
Inga stolphål påträffades i gropens närhet. Dock kunde området inte finrensas i sam-
band med undersökningen då marken var mycket torr och hård.

Fyllningen i gropen undersöktes i fyra kvadratmeterrutor som täckte de centrala 
delarna där fyllningen var som mäktigast. Mot kanterna i norr och söder tunnades 
lagret ut. I norr undersöktes det av skolelever som deltog i Malmö Museers skolverk-
samhet. De undersökte lagret norr om de tre västra rutorna, men inte norr om den 

Figur 15 Plan över gropen A204855 

tolkad som nedsänkt golv, undersökt i 

kvadratmeterrutor. Skala 1:200.
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östra. I söder lämnades lagret oundersökt. Ett jordprov togs i fyllningen i den västra 
delen av anläggningen, precis norr om den västligaste rutan, G207785, där den största 
koncentrationen av fynd fanns.

Fyllningen i gropen bestod av en brungrå, siltig sand med inslag av sot och gul sand 
från underlaget. I fyllningen var det rikligt med mindre stenar och flintknutor som låg 
främst i den undre delen, samt enstaka större stenar (ca 20x30 cm som störst). De två 
största stenarna låg i den östligaste respektive i den västligaste rutan. De låg en bit ner 
i underlaget som om de grävts ner. De sotiga partierna återfanns i den djupare delen 
i väst samt i den andra rutan från öster, där någon form av eldaktivitet ägt rum eller 
deponerats. I jordprovet framkom inga växtrester förutom lite träkol som inte kunnat 
bestämmas till art.

Fynden framkom i hela anläggningen, dock med störst koncentration i väster där 
också det djupa partiet fanns. I den allra västligaste rutan (G207785) som omfattade 
större delen av det djupa partiet, framkom keramikskärvor av vilka alla, undantaget en 
som ej daterats, bedömts vara neolitiska. Dessa inkluderar bland annat oornerade myn-
ningsskärvor från trattbägare samt en skulderskärva med vulster. En mynningsskärva 
med knoppar och en obestämd skärva med vertikal streckornamentik har daterats 
närmare till TN–MN (figur 16). I denna ruta framkom även en liten mängd djurben 
som inte kunnat identifieras till djurart. Flinta förekom i riklig mängd. Flintmaterialet 
består av kärnor, andra flintknutor med bearbetning, avslag varav 5 st. med retusch/
bruksretusch samt övrig bränd flinta. Majoriteten av flintan har en vit patinering. 
Den största mängden flinta framkom i G207785 i de översta 10 cm i den nordöstra 
fjärdedelen av rutan. Här kom i stort sett all flinta och all keramik som samlades in 
från grävenheten. Enstaka avslag fanns dock i övriga delen av fyllningen, från toppen 
och ned mot botten.

I den andra rutan från väster (G207634), som delvis omfattade det djupa partiet, 
framkom den största mängden keramik i anläggningen. Av dessa har alla utom en 

Tabell 2 Den totala mängden fynd från A204855.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- frgm. handsten m. slityta 1 118

Bränd lera 5 13

Djurben 185 115

- nöt 3 82

- obest. 3 4

- obest., bränt 13 4

Flinta  

- avslag 127 688

- avslag, bruksretusch 4 63

- avslag, bränt 4 38

- avslag, fin tandning 1 14

- avslag, retusch 3 57

- avslag/avfall 47 170

- avslag/avfall, retusch 1 6

- flintknuta m. bearbetning 15 528

- skivmejsel 1 2

- splitter 2 1

- övrig kärna 12 976

- övrig flinta, bränd 19 104

Keramik 149 447

Summa 595 3430 
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skärva bedömts vara neolitiska. Majoriteten av skärvorna har endast en allmän neolitisk 
karaktär, bland annat en bukskärva med vulster. Andra skärvor är daterade till TN/MN, 
exempelvis oornerade mynningsskärvor, en mynningsskärva med enkla intryck samt 
en skulderskärva med streckornering (figur 16). Flera skärvor från buk och mynning 
med streckornering och med tvärsnoddsornering är mer precis daterade till TNII/MN, 
och en skärva med tvärsnoddsornering i sick-sack är daterad till MNA (figur 16). I 
övrigt framkom bränd lera, bränd till 700 grader, samt djurben av nötkreatur och bränt 
ben som ej bestämts till djurart. I denna ruta framkom även flintavslag varav några är 
brända, ett har fin tandning, ett är från en skivmejsel och ett uppvisar retusch. Alla 
avslag är vitpatinerade. Slutligen framkom en mindre mängd övrig bränd flinta.

I den andra rutan från öster (G207775) framkom endast några få odekorerade 
keramikskärvor av allmän neolitisk karaktär. Den flinta som framkom i rutan består 

Figur 16 Keramikskärvor påträffade i 

A204855. Skärvor med streckornering: 

300143, 300148, 300152 och 300162. 

Mynningsskärvor med tvärsnoddsde-

kor: yttäckande vertikal 300153 och 

trianglar under mynningskant 300147. 

Bukskärvor med tvärsnoddsdekor: 

300149 och 300150. Skärva med 

intryck på mynningskanten: 300151. 

Skärva med vertikal vulst: 300146 och 

skärva med knopp: 300161. Skala 1:1. 

Illustration: Krister Kàm Tayanin.
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av flintavslag varav ett är bränt och två uppvisar bruksretusch/retusch samt knuta med 
bearbetning. Majoriteten av flintmaterialet är vitpatinerat. I övrigt påträffades en liten 
mängd annan bränd flinta. Inga djurben framkom i denna ruta.

I den östligaste rutan (G207780) framkom endast flinta. Den består av flintavslag, 
splitter, knuta med bearbetning samt övrig bränd flinta. All flinta är vitpatinerad.

Anläggningen bestod bara av gropen och avsaknaden av stolphål gör tolkningen att 
den utgjort ett nedsänkt golv osäker. Det är dock möjligt att de två större stenarna i 
varsin ände av gropen utgjort stöd för takbärande stolpar. Det borde även funnits spår 
av stolpar öster och väster om gropen som en fortsättning på den takbärande konstruk-
tionen. Då dessa områden inte finrensades är frånvaron av stolphål inte säkerställd. 
Gropen i sig var något mindre än andra liknande anläggningar som tolkats som golv 
i neolitiska hus (se t.ex. Hadevik 2010), men kan ha bevarats i mindre utsträckning. 
Kanske har ett större lager legat på platsen, men bara bevarats i den djupaste delen? 
Problemet med att identifiera denna typ av lämningar har påtalats och då är det just 
svårigheten att skilja dem från andra kulturlager som diskuterats (Hadevik 2010). 
Utöver den något mindre storleken stämmer både formen och djupet på nedgrävning-
en överens med övriga anläggningar som tolkats som nedsänkta golv. Även den delvis 
sotiga fyllningen med mångfalden av fynd, bland annat bestående av flertalet typer av 
keramik, stämmer överens med övriga nedsänkta golv.

Totalt representerar keramikskärvorna i fyllningen minst tio kärl. Det gör denna 
grop till en av de kontexter daterade till neolitikum med flest kärl. Keramiken ger 
ett fragmenterat intryck och indikerar att fynd och fyllning utgör bostadsavfall som 
avsatts under en utdragen tid av användning. Inget tyder på att hela, eller större delar 
av kärl har deponerats i gropen. Analys av godset visar att skärvorna i fyllningen re-
presenterar kärl med olika typer av gods och kärl av olika storlekar. Mynningstyperna 
motsvarar minst tre olika kärlformer, två olika trattbägarformer och en annan kärl-
form med rakare hals och mynning.

Fyndens spridning i fyllningen visar på en koncentration till den västra delen där 
den mindre, djupare nedgrävningen fanns och fyllningen var som sotigast. Som helhet 
fanns flintan i samtliga rutor men var rikligast i den västra delen och keramiken var 
tydligt koncentrerad till den västra delen. Förekomsten av sotiga partier i fyllningen 
tyder på att det brunnit i närheten, kanske i en härd som funnits i huset i närheten av 
gropens västra del.

Flintmaterialet är till stor del vitpatinerat, något som även kännetecknar flintan 
som bedömts som neolitisk i andra anläggningar i närområdet. Det gäller även neoli-
tisk flinta påträffad i yngre anläggningar, t.ex. i en väggränna i hus 23 som daterats till 
yngre romersk järnålder. Detta reser frågan om när flintan blev patinerad. Om flintan 
blivit patinerad av exponering för väder och vind, har den legat på markytan under 
viss tid. När det gäller flintan i järnåldershuset är det lätt att tänka sig att den under 
eller efter neolitikum legat exponerad på markytan innan den bäddats in i marken 
och så småningom, långt senare, hamnat i väggrännan. Även i fallet med gropen i det 
neolitiska huset gäller att om flintan patinerats innan den hamnade i gropen, bör den 
ha kommit till användning i en tidigare fas än huset. Detta tyder på att platsen varit 
använd för bosättning under en längre period och att huset med gropen inte hörde till 
den första bosättningen där.

Keramiken i gropen kan dateras till TNII och MNAI. Då flintan legat på marky-
tan en tid innan den hamnade i gropen kan detta även gälla keramiken. Kanske är 
den senare delen av perioden, dvs. inledningen av MNA det troligare alternativet för 
datering av huset. Anläggningar i Malmöområdet som tolkats som hus med denna typ 
av golv har daterats till både tidig- och mellanneolitikum. Två hus som utgör tidsmäs-
siga paralleller till A204855 har undersökts i Riseberga öst och Burlöv 20B (Hadevik 
2010).
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Gropar med deponeringar
Inom undersökningsområdet framkom intressanta anläggningar med material som 
tolkas som tydligt arrangerade deponeringar av olika karaktär. Groparna bör ses i 
ljuset av den tradition som under tidigneolitikum resulterade i strukturerade depone-
ringar av föremål i gropar och som innebär att bland annat delar av avfallshanteringen 
strukturerats och ritualiserats (Richards & Thomas 1984).

A12461
På den lilla höjden i nordvästra delen av Område I var tidigneolitiska lämningar inte 
vanligt förekommande. Där fanns dock en grop som innehöll rikligt med deponerade 
föremål och stenar.

Gropen A12461 var 2,22x1,53 m stor och 0,26 m djup. Den var orienterad i syd-
väst-nordostlig riktning. Gropens sidor var flackt sluttande ner mot en plan botten. 

Figur 17 Den oornerade trattbägaren 

i A12461, fotograferad från nordväst. 

Foto: Anna-Clara Johannisson.

Figur 18 Stenar i kanten på A12461, 

fotograferade från norr. Foto: Anna-

Clara Johannisson.
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Ett lite djupare parti fanns i den västra delen. Fyllningen undersöktes i sin helhet. Den 
bestod av en mörk, brungrå, siltig lera. Fyllningen var homogen vilket indikerar att 
igenfyllningen skett vid ett tillfälle eller vid fler tillfällen i snabb följd. Gropen var fynd-
rik. Totalt framkom 2,2 kg keramikskärvor, 1,6 kg flinta, och drygt 100 g främst brända 
benfragment. I fyllningen förekom också rikligt med sten. En av dessa var bearbetad.

I den södra halvan av gropen, på ca 0,1 m djup räknat från den framschaktade ytan, 
framkom en större del av en oornerad trattbägare tillsammans med några stenar som 
låg runt keramiken (se figur 17). Stenarna uppfattades vid undersökningen som lagda 
kring keramiken. I övrigt framkom inga andra stenar i den södra delen. I den norra 
delen av fyllningen påträffades en större mängd sten, främst längs gropens nordvästliga 
kant (se figur 18). I direkt anslutning till och även delvis under stenarna framkom två 
större keramikskärvor. Stenar och keramikskärvor har förmodligen lagts ner tillsam-
mans. Längre ner i fyllningen framkom fler stenar mer centralt, och tillsammans med 
stenarna längs kanten bildade de en tydlig stenkoncentration i den nordvästra delen 
av gropen. I den nordöstra delen av fyllningen låg ytterligare en skärva keramik på 
samma nivå som de övriga, men utan koppling till stenar. I övrigt var mindre skärvor, 
flinta och små, brända benfragment samt ytterligare stenar spridda i fyllningen.

Keramikskärvorna i fyllningen representerar minst 14 kärl. Det är det högsta an-
talet kärl i de neolitiska anläggningarna i undersökningen. Endast nio skärvor var 
ornerade, vilket motsvarar en dekorfrekvens på 2,5 %. Snör- och streckornering samt 
intryck på mynningskanten förekommer (figur 19). Godset var varierat vilket visar att 
kärlen var av olika typer. Mynningstyperna visar skärvorna representerar fem olika 
former av kärl, två trattbägartyper, ett kärl med rakare mynning och hals samt ett 
mindre kärl av tunt, relativt fint gods. En skärva från en öronbägare har också iden-
tifierats. En oornerad trattbägare är representerad av en större del (figur 19) och myn-
ningsdiametern på detta kärl har mätts till 18 cm. I tillägg till trattbägarkeramiken 

Tabell 3 Fynd från A12461.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- handsten m. krossyta, rispor 1 220

Bränd lera  

- lerskiva 100 324

Djurben  

- nöt, bränt 1 1

- svin 1 1

- svin, bränt 11 14

- obest. 5 9

- obest., bränt 167 89

Flinta  

- avslag 317 1360

- avslag, fin tandning 5 45

- avslag, fyrsidig metod 15 55

- avslag, grov tandning 1 30

- avslag, retusch 9 88

- avslag, slipat 15 55

- borr (avslag) 1 6

- flintknuta m. bearbetning 5 230

- övrig flinta, bränd 28 40

Lerskiva 8 46

Keramik 340 1850

Summa 1030 4444
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Figur 19 Skärvor av keramikkärl och 

lerskiva påträffade i A12461. Mynnings-

skärvor av snörornerade trattbägare: 

300514, 300516 och 300521, skärva av 

streckornerad skuldra: 300535, skärva 

av lerskiva med nagelintryck: 300550. 

Skala 1:1. Kärlform av oornerad tratt-

bägare 300524. Skala 1:2. Illustration: 

Krister Kàm Tayanin.
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framkom även ett mindre antal skävor av lerskivor, varav en var ornerad med nagel-
intryck på kanten (figur 19). De flesta lerskivor i undersökningen är oornerade, varför 
denna är ovanlig i materialet. Orneringen ger en datering till TNI.

Flintmaterialet har analyserats och visar sig utgöra spåren av en tillverkning av 
spånliknande avslag. Hela tillverkningskedjan är representerad i materialet. En del av 
dessa spånliknande avslag har använts omodifierade, medan andra bearbetats och fått 
tandade respektive retuscherade eggar. Slitspårsanalys visar att de tandade avslagen 
förmodligen använts vid bearbetning av växtfibrer, för produktion av rep, tråd, bast 
eller liknande. Även ett par omodifierade avslag uppvisar liknande polering. Andra 
avslag har använts för att bearbeta trä. Ett antal slipade avslag visar att en yxa av se-
nonflinta omarbetats till någon annan typ av redskap.

Benen i fyllningen bestod av små, brända fragment. Endast 6 fragment av 185 var 
obrända. De flesta har inte gått att bestämma till art, men ett fragment är från nöt och 
12 är från svin. Även om materialet är litet är det intressant att en djurart dominerar 
med hela 92 %. Benfragmenten var spridda i hela fyllningen, men om gropen fyllts 
igen vid ett tillfälle är det möjligt att benen kom från en enskild händelse, t.ex. en 
måltid. Inga spår av hundgnag eller weathering har kunnat ses på de små fragmenten.

Keramiken daterar igenfyllningen av gropen till TNI. Man har lagt ner större ke-
ramikskärvor tillsammans med stenar och förmodligen arrangerat dem, åtminstone 
i ett fall då stenarna lagts omkring skärvan. Sammantaget ger fynden och fyllningen 
ett intryck av att en del föremål arrangerats och lagts ner som deponeringar, vilket bör 
ha skett i samband med den relativt snabba igenfyllningen av gropen, då stenar och 
keramik framkom en bit upp i fyllningen och inte på botten av gropen som var fallet 
i A2777 (se nedan).

Nedläggningen av materialet i gropen kan kategoriseras som en strukturerad de-
ponering av föremål och avfall, en handling som möjligen varit ritualiserad. Sten och 
keramikskärvor, i något fall stora delar av ett kärl, har förmodligen lagts ner och ar-
rangerats tillsammans, medan en del av de övriga föremålen tycks varit mer spridda i 
fyllningen. Det går därför inte att utesluta att delar av materialet följt med fyllnads-
massorna ner i gropen från omkringliggande jordlager.

A28411 
Centralt på Område I var en mindre grop, A28411, belägen. Även i denna grop fanns 
föremål som arrangerats i speciella mönster.

Gropens ursprungliga storlek är inte känd då den skurits av en yngre grop i öster. 
Den bevarade delen undersöktes i sin helhet och två jordprover, samt ett träkolsprov 
togs. Den var 0,75x0,70 m stor och var som mest 0,3 m djup. I större delen av gropen 
var djupet dock 0,2 m. Botten var jämn, med undantag för det djupare partiet i den 
norra delen. Sidorna sluttade brant ner, med visst överhäng, vilket tyder på erosion.

Den stratigrafiska bilden av fyllningen i gropen tyder på att den fyllts igen i minst 
fem skeden. Flest lager fanns i den norra delen av gropen. Flera av lagren täckte således 
inte hela gropen, vilket innebär att volymerna i varje enskild ifyllning varierade och var 
i vissa fall begränsade. I botten fanns två lager huvudsakligen bestående av en grå, lerig 
silt. I norr hade en liten mängd av ett avvikande, mörkare material deponerats som en 
enskild händelse. När dessa tre lager låg på plats i gropen lades ett antal föremål ner 
på det som då var botten på gropen (se figur 20). En samling om minst nio flintavslag 
lades på en liten begränsad yta och över dem lades en del av en lerskiva. Mindre än en 
decimeter åt nordost lades ytterligare några bitar av en lerskiva. Däremellan lade man 
en skrapa och ovanpå den ett spån. Ytterligare några centimeter åt norr lade man ner 
ett spånliknande avslag som slagits från en slipad yxa. Lerskiveskärvorna representerar 
förmodligen samma skiva, som varit intakt men brutits itu vid deponeringen och ar-
rangerats tillsammans med flintföremålen. Ovanpå dessa föremål hade gropen fyllts 
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igen, huvudsakligen av en humös, gråbrun, sandig silt, men också av en mindre mängd 
grå, sandig silt.

Förutom de arrangerade flintföremålen och lerskiveskärvorna fanns fynd spridda i 
fyllningarna. De var dock inte jämt spridda, utan de olika lagren innehöll olika mäng-
der fynd. Detta stärker intrycket att lagren representerar olika igenfyllningsepisoder. 
Man kan ha grävt upp material på olika platser med kulturpåverkad jord. Det understa 
lagret innehöll mycket träkol, även större bitar, samt måttliga mängder av flinta. Även i 
det andra lagret fanns en liten mängd flinta. Däremot innehöll det lilla mörkare lagret 
på samma nivå rikligt med flinta. I den huvudsakliga fyllningen fanns både träkol, 
en liten mängd keramik och rikligt med flinta. I det mindre grå lagret på samma nivå 
fanns endast ett fåtal fynd.

Det fåtal keramikskärvor som påträffades i gropen var oornerade. Undantaget en 
skärva bedöms godstypen i skärvorna vara neolitisk. En skärva anses dock vara av järn-
ålderstyp. I öster skars gropen av en järnåldersgrop. Därför är det möjligt att skärvan är 
från järnåldern, om den låg i gränstrakten mellan fyllningarna. Det är dock inte känt 
var i fyllningen den framkom närmare än att den låg i den norra delen. Odekorerade 
lerskivor dateras vanligen till TNI, men i detta fall visar en ¹⁴C-datering (se nedan) 
även senare förekomst.

Figur 20 Föremålen som de arrang-

erats i A28411. Foto: Ulf Sandén.
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Flintanalysen visar att materialet i gropen kännetecknas av produktion av fyrsidiga 
yxor och spån. Avslag från det som kan benämnas vanlig hushållsproduktion som 
brukar känneteckna neolitiska anläggningar är mindre vanliga i denna grop. Alla de 
olika stegen i produktionen av två fyrsidiga yxor, en i senonflinta och en i danienflinta, 
är representerade av avslag. Hela produktionen är dock inte närvarande. Därmed tycks 
man ha valt ut avslag som skulle representera tillverkningskedjan. I anläggningen finns 
också delar av spånproduktion, som dock är fragmentarisk och inte representerar hela 
tillverkningskedjan. Ett antal slipade avslag finns också, vilka representerar minst två 
yxor eller mejslar. Det är intressant att sammansättningen av de flintföremål som lagts 
tillsammans med lerskivan representerar de kategorier av flintföremål som påträffades i 
resten av fyllningen, dvs. ett föremål av varje föremålstyp. Det tyder på en noga utvald 
samling flintor. Men även på att resten av flintorna i anläggningen också valts ut för 
deponering enligt vissa principer.

Vid slitspårsanalys har det visat sig att spån och den del omodifierade avslag inte bär 
spår av användning medan ett par skrapor och tre retuscherade avslag använts i arbete 
med skinn och två omodifierade avslag bär spår av köttbearbetning. Förmodligen har 
föremålen kommit till användning vid olika moment i samma arbetsuppgift där både 
kött och skinn har förekommit.

Det finns också ett intressant mönster bland de brända flintföremålen. Bortsett från 
den obearbetade brända flintan har ett antal avslag blivit brända. Bland dem finns inga 
avslag från tillverkning av fyrsidiga yxor, eller spån, inga slipade avslag, retuscherade 
avslag eller redskap som skrapor. Detta indikerar olika typer av hantering av olika 
kategorier av föremål.

I jordproverna framkom ingen växtmakrofossil. Däremot fanns träkol. Träslagen 
björk och ek dominerar men tall och hassel påträffades också.

En bit träkol av björk har ¹⁴C-daterats till 4424±38 BP (3270–2930 BC kal. 1 σ, 
Ua-41877). Detta ger en datering till MNAI–III. Dateringen av gropen ska förmodli-
gen förläggas till inledningen av MNA.

I den lilla gropen har således en rad olika föremål både arrangerats ovanpå ett av 
lagren och lagts ner blandade med fyllningarna. På grund av att fyndsammansättning-
en tycks styrd av noggranna urval, kan båda grupperna av fynd tolkas som avsiktligt 
deponerade. Den lilla gropen är intressant eftersom den inte innehåller några djurben 

Tabell 4 Fynd från A28411.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 212 1013

- avslag, bränt 11 24

- avslag, fyrsidig metod 98 292

- avslag, retusch 3 13

- avslag, slipat 5 16

- sidofragment kärna 2 108

- skrapa (avslag) 2 93

- splitter 9 32

- splitter, slipat 1 1

- spån 5 19

- spånkärna 1 68

- övrig flinta, bränd 24 117

- övrig kärna 2 173

Keramik 6 23

Lerskiva 28 46

Summa 409 2038
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eller skärvor av keramikkärl, något som vanligen förekommer i strukturerade depone-
ringar i gropar under den här aktuella tiden, exempelvis på den närliggande grav- och 
samlingsplatsen Almhov (Gidlöf 2009; Rudebeck 2010). Något som skiljer den från 
de två andra groparna med avsiktliga eventuellt rituella deponeringar på platsen var de 
många avgränsade igenfyllningsepisoderna. A12461 kan ha fyllts igen relativt snabbt 
med en ganska homogen, vilket även gäller A2777, där det dock finns spår av två se-
parata nedgrävningar (se nedan).

Nedläggningen av föremål under igenfyllningen av gropen A28411 kan ses som en 
strukturerad deponering med tydligt utvalda föremål och nedläggningsmönster, som 
var en del av en ritualiserad hantering av avfall och föremål. Man har tydligt fokuserat 
på flintföremål, och kanske på både på tillverkningsprocesser och på användning av 
flintföremål.

A2777 
I undersökningsområdets sydöstra del framkom en grop redan under förundersök-
ningen. Den undersöktes dock först vid slutundersökningen vilket innebär att den låg 
exponerad i sökschaktet under flera år. Detta ledde till att en del av fyndmaterialet, 
främst keramiken, var väldigt skört och i dåligt skick när det plockades upp. Trots 
detta har en bild av en komplex nedläggning kunnat tecknas.

Gropen A2777 var oval och mätte 1,60x1,25 m med nord-sydlig orientering. Den 
var 0,28 m djup. Direkt i anslutning till gropens sydvästra hörn låg ett 0,6x0,7 m stort 
lager som endast var några centimeter djupt. Då detta lager skilde sig från den övriga 
fyllningen i gropen tolkas den som ett resultat av en separat aktivitet, som dock var 
kopplad till de handlingar som utfördes i gropen.

Anläggningen grävdes ut i sin helhet uppdelad i kvadranter. Fyllningen bestod av 
en humös, brunsvart, sandig silt. Även i den mindre utbuktningen i sydväst bestod 
fyllningen av sandig silt, som dock var ljusare brun. I botten på den nordvästra kva-
dranten framkom en mindre nedgrävning, tolkad som ett stolphål (A26544), med 
samma fyllning som gropen. Nedgrävningen var bara några centimeter djup. Stolphå-
let har troligen grävts genom gropens fyllning, och kan inte kopplas till aktiviteterna 
i gropen som ägde rum då den stod öppen. Snarare ska stolphålet ses som en del av 
stolpraden A37 (se nedan).

Gropen var fyndrik. Totalt innehöll den 2,7 kg keramik fördelat på 1175 skärvor 
(inklusive många små lerskivefragment), 4,2 kg flinta fördelat på 672 föremål och 
flintstycken, ca 1 kg djurben fördelat på 370 fragment samt tolv större stenar varav två 

Figur 21 Fynden nedlagda i botten på 

A2777. Skala 1:20.
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var bearbetade. Här har även fynden som plockades i ytan under förundersökningen 
räknats in.

Fynden i gropen kan delas upp i två kategorier, de som framkom blandade i fyll-
ningen och de som låg arrangerade på botten av gropen. De sistnämnda låg centralt på 
gropens botten där den var som djupast, i det sydvästra hörnet samt i botten på lagret i 
utbuktningen i sydväst. Föremålen som arrangerats centralt i gropen bestod av stenar, 
keramik och djurben (se figur 21). Stenarna kan möjligen sägas ha lagts i cirkel med 
glest liggande stenar i öster, och tätare i väster. Cirkeln var delad på mitten i en nord-
lig och en sydlig del av en rad med tätt liggande stenar. Det är inte troligt att stenar 
försvunnit från botten av gropen i samband med plogning då gropen låg så pass djupt 
under ploggången och inte heller i med matjordsavbaningen då man under förunder-
sökningen sparade en klack av matjord ovanför gropen, då keramik och flintavslag i 
ytan indikerade en anläggning. Därför är det troligt att stenarna på botten lagts i det 
mönster som de påträffades i. Merparten av stenarna var eldpåverkade och två av dem 
bar tydliga spår av bearbetning. En av dessa utgjorde ett fragment av en slipsten; en 
del av en underliggare med tydliga spår av slipning på den sida som låg nedåt. Intill 
denna sten påträffades en hel sida av en oornerad trattbägare med hög hals som låg 
med utsidan vänd nedåt på botten. Den låg direkt söder om den öst-västliga raden av 
stenar. Även den största stenen i den västra delen av stencirkeln var bearbetad. Den 
uppvisade spår av slitning, uppkomna vid aktiviteter som slipning eller malning, och 
utgör en vittrad del av en underliggare, eventuellt en malsten. Mellan och under de 
västliga stenarna låg keramik och delar av två djurhuvuden. Ett av dem utgjordes av 
ett halverat svinkranium, som låg mot den eventuella malstenen. Kraniet kom från 
ett tamsvin, som vid sin död var äldre än 26 månader (se figur 22). Det var delat på 
längden, och låg med den intakta högersidan uppåt. I ögonhålan låg en liten röd sten. 

Figur 22 (över till vänster) Det halva 

svinkraniet är framgrävt i A2777. Foto: 

Ulf Sandén.

Figur 23 (under till vänster) Skalltak 

och horn av nöt är framtagna i A2777. 

Foto: Ulf Sandén.

Figur 24 (över till höger) De båda 

benen av nöt i A2777. Foto: Ulf Sandén.

Figur 25 (under till höger) Den bäst 

bevarade lerskivan i A2777. Foto: Ulf 

Sandén.
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Den var obearbetad och kan ha hamnat på platsen av en slump. Placeringen gör det 
dock intressant att leka med tanken att stenen lagts dit med avsikten att ge grisen ett 
rött öga. Det får dock sägas vara en spekulativ gissning. Direkt åt norr låg övre den 
delen av ett kranium av nöt, bestående av skalltaket och de båda hornen (se figur 23). 
Hornen var placerade uppåt. En flat sten mellan griskraniet och hornen tycks ha lagts 
på plats efter att hornen lagts ner, då stenen delvis vilade på hornen. Hornen stack 
således ut mellan och under stenarna. Delvis ovanpå den flata stenen och ovanpå den 
främre delen av svinkraniet låg en stor skärva av en streckornerad trattbägare. Stenar, 
djurhuvuden och keramikkärl har alltså arrangerats om vartannat på platsen och hörde 
alla till arrangemanget.

Ett par decimeter utanför stencirkeln åt sydväst framkom två extremiteter av nöt i 
artikulerat läge, invid varandra (se figur 24). De består av de nedre delarna av vänster 
framben och de nedre delarna av höger bakben på ett nötkreatur som blev 1,0–1,5 år 
gammalt. Det ena benet var svett av eld.

Till de arrangerade föremålen hör också fynden i botten på den mindre utbukt-
ningen i sydväst. Där låg en intakt lerskiva (se figur 25), samt delar av ytterligare en 
lerskiva. De var oornerade och den intakta mätte ca 20 cm i diameter. I området med 
lerskivorna fanns också en riklig mängd bränd lera, samt djurbensfragment i både 
bränt och obränt skick.

Spritt i fyllningen framkom ytterligare föremål, bestående av keramikskärvor, djur-
ben och flintföremål. De tycks inte höra till arrangemangen av föremål på botten av 
gropen, utan kan ha följt med fyllningen när gropen fylldes igen. Det är dock inte 
uteslutet att en del av dessa fynd lagts ner mer avsiktligt.

Tabell 5 Fynd från A2777.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- understen, frgm. m. slityta 2 7611

Bränd lera  

- enskilda klumpar 15 25

- lerpackning 86 238

Djurben  

- nöt 26 584

- nöt, bränt 6 62

- får/get 2 1

- får/get, bränt 1 3

- svin 4 124

- obest. 73 104

- obest., bränt 260 157

Flinta  

- avslag 493 2867

- avslag, bränt 47 230

- avslag, retusch 7 60

- avslag, retusch+bränt 3 70

- avslag, slipat 3 15

- atypisk skrapa 1 20

- kärna 12 590

- övrig kärna 4 70

- övrig flinta, bränd 99 330

Keramik  677 1932

Lerskiva 471 782

Summa 2291 15874

Figur 26 (till höger) Skärvor av keramik 

från A2777. Skärvor av trattbägare med 

snördekor i Virumstil: 300445, 300446, 

300447, dekor i Virumstil och knopp: 

300448, samt enbart knopp: 300449. 

Skärva med snördekor: 300454, skär-

vor med tvärsnoddsdekor: 300453, 

300455 och 300456. Mynningsskärva 

med nagelintr ycksliknande dekor : 

300490. Skärvor med vertikala vulster: 

300451 och 300452. Skala 1:1. Illustra-

tion: Krister Kàm Tayanin.
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Fördelningen av keramik i gropen var ojämn. Huvuddelen av all keramik, inklusive 
de skärvor som låg mot botten, fanns i den norra halvan. I den nordvästra kvadranten 
påträffades 705 g fördelat på 266 skärvor och i den nordöstra framkom 910 g förde-
lat på 259 skärvor. I den norra delen av gropen framkom däremot inga skärvor av 
lerskivor. I den södra delen av anläggningen framkom mindre mängder av keramik. 
I den sydvästra delen 169 g fördelat på 75 skärvor och i den sydöstra 144 g fördelat 
på 74 skärvor. I utbuktningen i sydväst påträffades endast 4 g keramik fördelat på 3 
skärvor. Däremot framkom fler skärvor i lerskivor i den södra delen. I den sydöstra 
delen framkom en skärva om 9 g och i den sydvästra 133 g fördelat på 136 skärvor. I 
utbuktningen i sydväst fanns 586 g lerskiva fördelat på 334 skärvor.

En mindre andel, endast ca 6 % av skärvorna var ornerade. Dock uppvisade dessa 
skärvor en stor variation av dekorer, den största variationen i en enskild anläggning i 
undersökningen. De förekommande dekorerna var streck-, snör-, tvärsnoddsornering, 
enkla intryck samt plastisk dekor bestående av knoppar och vulster (figur 26). Vanli-
gast förekommande av dessa var i fallande ordning snörornering, streckornering samt 
tvärsnoddsornering. Bland de snörornerade skärvorna fanns flera med böljande form, 
vilket förekommer i Virum-stil. Denna dateras till TN II och MNI, vilket daterar 
nedläggningen av föremålen i gropen till denna tid.

Sammantaget fanns skärvor av minst 13 kärl i gropen, vilket är ett av de högsta 
antalen kärl i en neolitisk kontext i undersökningen. De var av olika typer av kärlgods, 
vilket tyder på olika typer av kärl. Även godstjockleken varierade, dvs. det fanns både 
tunnväggigt och tjockväggigt gods, vilket betyder kärl av olika storlekar. Tre olika 
mynningstyper har identifierats i materialet från gropen, varav två är former av tratt-
bägare och en ett kärl med en relativt rak mynning/hals. En skärva av en öronbägare 
har också identifieras. En analys av fragmenteringsgraden avseende skärvor per kärl 
visar att man förmodligen lagt ner större kärldelar i gropen. Fragmenten av lerskivor 
representerar tre till fyra lerskivor, som förmodligen deponerats hela.

I tillägg till keramiken påträffades 101 bitar av bränd lera om 263 g, varav 154 g 
bedömts som lerpackning bränd i 750 graders värme och 84 g som lerpackning bränd 
i 700 graders värme.

Flintföremålen låg spridda i fyllningen och bestod av 553 avslag om 3242 g, 1 
skrapa om 20 g, 14 kärnor om 660 gr och 99 stycken bränd flinta om 330 gr. Tre 
av avslagen uppvisar spår av slipning. Flintmaterialet har analyserats avseende råma-
terialsval, teknologi och funktion. Materialet kännetecknas av en enkel produktion 
av avslag och spånliknande avslag. Man har använt en hård teknik, dvs. slagit med 
knacksten eller liknande. Hela produktionskedjan finns i materialet. Man har använt 
senonflinta som förekommer i moränen, förmodligen har man hämtat den lokalt. Även 
en ljusare senonflinta som inte har proviniensbestämts förekommer i några fall, samt 
några avslag av en typ av danienflinta som förekommer i den forna strandvallen längs 
kusten. Slitspårsanalys av sexton avslag visar att man använt både retuscherade och 
omodifierade avslag för bearbetning av olika material som trä, skinn/kött, ben/horn, 
växtfibrer och kiselhaltiga växter. Den ljusare senonflintan kommer från en omhugg-
ning av en fyrsidig yxa eller mejsel. Ytterligare några produktionskedjor är represente-
rade i materialet av enstaka avslag. En mindre andel av det bearbetade flintmaterialet, 
bestående av både avslag och kärnor, är bränt.

Djurbenen i botten på A2777 bestod som nämnts av kraniedelar av nöt och svin, 
samt extremitetsben av nöt. Dessa utgjorde majoriteten av benen i anläggningen. I 
övrigt fanns mindre fragment spridda i fyllningen. Den totala andelen ben av nöt 
var 84 %, svin 11 % och får/get 5 % av de bestämda benen. En mindre del var inte 
möjliga att bestämma till art. Av de artbestämda benen var 18 % påverkade av eld. De 
uppvisade inga tecken på gnag av rovdjur, men en relativt hög grad av weathering dvs. 
nedbrutet ytskikt pga. exponering för väder och vind. Det kan noteras att den domi-
nerande djurarten i gropen var nöt, till skillnad från A12641 där svin dominerade.
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Figur 27 Situationsbild visande hur 

det kan ha sett ut när föremålen lades 

ner (stora gropen). Illustration: Krister 

Kàm Tayanin.

Nedläggning av föremål och igenfyllning av gropen kan ha skett utan längre av-
brott i tid. Allt skedde dock inte på en gång och flera steg i händelsekedjan kan redas 
ut. Inledningsvis grävdes själva gropen. Då den inte var speciellt djup kan detta ha 
gjorts relativt snabbt. Dess plana och jämna botten talar inte emot att den grävdes just 
för att arrangera föremål i. I botten på gropen lades först keramikskärvor. Man valde 
även stenarna för att lägga i gropen och kan ha tagit merparten från härdar eller andra 
eldplatser. Man valde även de två fragmenterade underliggarna och åtminstone den 
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ena lades med den slipade ytan nedåt så den doldes mot marken. Samtidigt valdes de 
djurben ut som skulle läggas ner tillsammans med stenarna. Ytskiktet på djurbenen 
uppvisar spår av begynnande nedbrytning som är typisk för exponering av väder och 
vind. Frågan är om de exponerats före eller efter att de lagts på plats i gropen? En jäm-
förelse av graden av ytlig nedbrytning på svin- och nötkranierna och de två nötbenen 
visar att de utsatts för ungefär samma grad av weathering. Nötbenen bör ha lagts ner 
med bevarade mjukdelar, vilket kan tyda på att även kranierna kom från ganska nyli-
gen slaktade djur. Avsaknaden av rovdjursgnag stärker det intrycket. Förklaringen till 
att benen i gropen ändå bar spår av ytlig nedbrytning kan vara att gropen schaktades 
fram vid förundersökningen och sedan låg exponerad i flera år, med benen ett par 
decimeter under jordytan.

Stenarna lades sedan ut i det cirkulära mönstret delvis på den keramik som redan 
låg där. Samtidigt lade man ner nötkraniet mellan ett par av stenarna så att hornen 
pekade uppåt och utåt, och direkt på hornen lade man en flat sten. Man lade även det 
halverade svinkraniet med den intakta sidan uppåt mellan två andra stenar. Kanske 
lade man också den lilla röda stenen i svinets ögonhåla. Ovanpå svinkraniet och den 
flata stenen lade man ner en del av ett keramikkärl. Liksom övriga större delar av tratt-
bägare som lagts ner i gropen låg även detta med utsidan nedåt.

Det är värt att notera att man lade ner föremål i direkt anslutning till båda de be-
arbetade stenarna: trattbägarsidan och svinkraniet.

Innanför den södra halvcirkeln av sten lade man ner den hela kärlsidan av en tratt-
bägare och utanför stencirkeln, högre upp mot gropens kant, lades de två nötbenen. 
Det bör ha funnits mjukdelar som höll ihop dessa då de påträffades i artikulerat läge. 
Men de var inte helt färska från slakt, utan hade bränts innan de lades på plats. Gropen 
fylldes sedan igen, förmodligen i ett svep, då någon stratifiering av fyllningen inte 
kunde iakttas. Vid undersökningen observerades att flera av keramikskärvorna i fyll-
ningen lutade från väster in mot mitten, vilket kan indikera att gropen fylldes igen av 
någon som stod väster om gropen.

Man har även grävt den lilla utbuktningen i gropens sydvästra hörn. Det uppfat-
tades vid undersökningen som en separat händelse, och kan således utgöra ett tillägg 
till den större gropen, antingen före eller efter att den större gropen fyllts igen. Då 
den stora gropen och utbuktningen inte fyllts igen med samma typ av fyllning har de 
förmodligen inte fyllts igen samtidigt. Detta kan indikera att den lilla utbuktningen 
tillkom efter att den större gropen fyllts igen.

Den lilla gropen grävdes inte lika djup som den större, men fick liksom den större 
en plan botten. Man lade ner två lerskivor på botten. Frågan är om den brända leran 
som påträffades intill lerskivorna brändes på plats eller lades ner i bränt skick. Avsak-
naden av träkol och andra spår av eld gör att det senare alternativet framstår som mest 
troligt. Den mindre gropen fylldes sedan igen med den ljusare fyllningen. I denna fyll-
ning fanns rikligt med ben i både bränt och obränt skick, och betydligt mindre flinta 
än i den större gropens fyllning. Denna skillnad stärker hypotesen att de två groparna 
inte fylldes igen samtidigt. Man kan således tolka de båda groparna som resultat av två 
skilda händelser, åtskilda något, men inte mycket, i tid.

De föremål som påträffades i fyllningen kan ha kommit med ner i gropen av en 
slump, men det är inte uteslutet att några av dem lades ner som en del av arrangemanget 
i gropen. Bland de spridda keramikskärvorna fanns de som klassificerats till Virumstil, 
vilket ger igenfyllningen av gropen en datering till TNII eller MNAI. Därmed kan 
även deponeringen och arrangemanget av föremålen i botten också ges denna datering.

De två tillfällena av grävande och nedläggning samt arrangemang av föremål på 
groparnas botten kan ses som strukturerade deponeringar som möjligen var rituali-
serade. Det mönster man lade föremålen i var meningsfullt och kopplade samman 
djur och stenar och keramik. Föremålskategorierna för kanske tankarna till mat och 
matberedning och -förvaring. Men det var knappast måltidsrester som kommit till 



Undersökningsresultat 55

användning här, eftersom kranier och nedre delen av benen hör till de köttfattiga 
delarna av djuren. Kanske var djurbenen i detta fall representanter för djurarterna, 
eller individerna? Kanske var de strukturerade nedläggningarna ämnade att hantera 
människornas förhållande till djuren? 

I groparna med strukturerade deponeringar på det närbelägna Almhov spelade 
djurbenen en viktig roll. Tillsammans med flinta och keramik utgjorde djurben en av 
tre huvudkomponenter i de deponerade materialen. I den stora majoriteten av dessa 
gropar var föremålen spridda i fyllningen och hörde således till ett igenfyllnadsskede. 
Endast i ett fåtal fall fanns föremål arrangerade i vissa mönster på gropens botten. I ett 
av dessa fall bestod det arrangerade materialet av djurben, vilket således utgör en paral-
lell till A2777. Det var grop A27048 på vars botten det framkom delar av underkäkar 
från minst 11 svin (Gidlöf 2009:106) bland en stor mängd små stenar. Denna typ av 
deponering skiljer sig från de övriga på Almhov. Den skiljer också från A2777 genom 
att det bra är en djurart och en bentyp representerad. Dock finns här en möjlighet att 
diskutera en koppling mellan aktiviteterna på Almhov respektive Dösemarken.

Övriga gropar
Inom undersökningsytan påträffades ett flertal gropar, varav en mindre del kan knytas 
till bebyggelsefasen tidigneolitikum–mellanneolitikum A. De har inte kategoriserats 
närmare man kan ha utgjort täktgropar, ha kommit till användning som förrådsgropar 
och liknande. Sju av dem beskrivs närmare nedan.

A15561 
Gropen A15561 var belägen på höjden i väster på Område I. Fyllningen i gropen un-
dersöktes till hälften. Gropen var 1,0x1,24 m stor och 0,36 m djup. Den hade mjukt 
slutande kanter ner mot en mjukt skålad något ojämn botten. Fyllningen i gropen 
bestod av en brungrå, siltig lera med enstaka inslag av träkol.

Keramikskärvorna var odekorerade, med undantag av en skäva med snörornering. 
De odekorerade skärvorna bedöms vara av neolitisk karaktär, varav en del av tratt-
bägartyp, och den snörornerade skärvan kan dateras till perioden TNI till MNII, 
vilket motsvarar nästan hela trattbägarperioden.

Tabell 6 Fynd från A15561.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera  

- lerpackning 11 31

Djurben  

- får/get 1 11

- nöt 5 18

- svin 1 1

- obest. 44 40

- obest., bränt 5 6

Flinta  

- avslag 13 26

- avslag, bränt 2 9

- avslag, retusch 2 16

- avslag/avfall 8 23

- skrapa (avslag) 1 18

- övrig flinta, bränd 20 40

Keramik 11 21

Slagg 15 1

Summa 139 261
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Benen i fyllningen fragmenterade och en stor del har inte kunnat bestämmas till 
art. Inget av benen är brända, däremot har de utsatts för en relativt hög grad av weathe-
ring och 14 % var utsatta för hundgnag. Det innebär att benen exponerats i skeletterat 
skick innan de hamnade i gropfyllningen.

Förekomsten av några mycket små bitar av ljus askslagg indikerar att materialet 
är kronologiskt blandat. Slaggen har i andra anläggningar daterats till förromersk 
eller romersk järnålder. Då keramikmaterialet som pekar mot en neolitisk datering 
av gropen är mångdubbelt större än slaggmaterialet som endast väger 1 g, är det ändå 
troligare att gropen härrör från neolitisk tid. De mycket små bitarna av slagg kan ha 
dragits ner i gropens fyllning genom rötter, maskar eller djurgångar.

Fyllningen i gropen kan tolkas som hushållsavfall. Den ojämna botten på gropen 
indikerar att grävts för att härbärgera just avfall. Det finns inga spår av samtida hus i 
närheten, men andra gropar i området, exempelvis A14940, A12461 och A16727 tyder 
på aktivitet på platsen under trattbägartid.

A201054 
Grop A201054 var belägen inom den sydöstra delen av Område II. Den låg i ett 
område med järnålderslämningar (hus 3, grophus 201004 m.fl.) varför gropen först 
antogs vara från järnålder. Dess yta undersöktes bl.a. med metalldetektor innan fyll-
ningen grävdes ut. Fyllningen undersöktes till hälften. Den övre delen av fyllningen 
gick igenom på hackbord medan den undre delen gicks igenom med spade.

Gropen var 1,75 m i diameter och 0,6 m djup. Kanterna var sluttande, med en 
oregelbundet placerad avsats och en skålad botten i den djupaste delen. Gropen upp-
fattades först som relativt grund, dvs. endast bestående av det övre lagret som var en 
ljusgrå, siltig sand med spridda stenar. Sedan upptäcktes keramikskärvor i det som 
först uppfattades som underlaget. Det var det undre lagret bestod av flammig gul och 
brun siltig lera med sot. I detta lager framkom förutom keramiken även flintavslag.

Keramikskärvorna bestod främst av oornerat gods, men fyra skärvor var ornerade 
med gropar. De var från samma kärl som varit ornerat på buken eller eventuellt på 
halsen. Gropornering är relativt ovanlig i undersökningen. Keramiken dateras till 
övergången mellan TNII och MNI.

Gropen har förmodligen fyllts igen med det undre lagret ganska snart efter att 
den grävts. Det innebär att keramiken daterar även grävningen av gropen, inte bara 
igenfyllningen. Efter en tid har fyllningen sjunkit ihop och det övre lagret har hamnat 
i sänkan.

På grund av närheten till järnåldersanläggningar gjordes en bedömning av flintan 
för att avgöra om den var av stenålders- eller järnålderskaraktär. Detta för att utesluta 
att den neolitiska keramiken hamnat i fyllningen sekundärt, och gropen egentligen 
var yngre. Men flintan bedömdes vara av stenålderskaraktär och gropen bör därmed 
kunna dateras till TNII/MNI. Dock har den närliggande rännan, A207682, med 
liknande karaktär på både fyllning och fynd, varit mer svårdaterad, vilket även kastar 
viss skugga över dateringen av denna grop (se nedan).

Tabell 7 Fynd från A201054.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 12 66

- avslag, bränt 2 10

- avslag/avfall 2 22

Keramik 35 99

Summa 51 197
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A14940 
Grop A14940 var belägen på västra delen av Område I. Den undersöktes till hälften 
och visade sig egentligen utgöra två gropar, den ena grävd i fyllningen av den andra.

I ytan mätte gropen 2,4x1, 2 m och som djupast var den 0,22 m. Den mindre 
gropens längd som den syns i profilen mätte 1,30 m. Den äldre gropens kanter var 
sluttande medan den yngre gropens kanter var något rakare. Botten i den äldre gropen 
tycks ha varit ojämn, medan den yngre gropens botten var plan. Den yngre gropen 
uppfattades som mer distinkt i sin form än övriga gropar i området.

Fyllningen i den äldre gropen bestod av en gråbrun och gulbrun siltig lera, medan 
den yngre gropen var fylld med mörkbrun siltig, sotig, lera med inslag av träkol. 
Fynden av flinta och keramik påträffades enbart i den yngre gropen.

Keramiken i fyllningen bestod av oornerade skärvor av neolitisk karaktär. Undan-
taget var en mynningsskärva av en typ som visar att det är ett trattbägarkärl med kort 
hals och svagt utåtböjd form. Skärvan är ornerad med enkla pinnintryck i rutmönster 
på halsen, och dateras till övergången mellan TNII och MNA.

Det finns ingen indikation på datering av den äldre gropen, men den kan vara 
marginellt äldre än den yngre gropen vars fyllning alltså kan dateras till övergången 
mellan TNII och MNA. Den äldre gropens lite otydligare form indikerar att den 
kanske grävdes för att man hade behov av material från den sandiga grunden medan 
den distinkta formen och den plana botten i den yngre gropen tyder på att den grävts 
för att användas exempelvis som en förrådsgrop.

A22990 
På den sydöstra delen av Område I låg en grund grop, A22990. Den kan sättas i sam-
band med ugnen A23016 (se nedan) som låg ca 0,6 m öster om gropen på grund av 
likheter i fyndmaterialen. Gropens fyllning undersöktes till hälften.

Gropen mätte 2,0x0,95 m i ytan och var orienterad i östvästlig riktning. Den var 
endast 0,12 m djup och hade svagt sluttande sidor ner mot en skålad botten.

Tabell 8 Fynd från A14940.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 3 18

- övrig flinta, bränd 32 87

Keramik 4 7

Summa 39 112

Tabell 9 Fynd från A22990.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, ”lerbriketter” 23 261

Djurben  

- obest. 91 40

Flinta  

- avslag 1 1

- avslag/avfall 3 13

- kärna 1 19

- övrig flinta, bränd 3 25

Keramik 15 55

Summa 137 414
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Fyllningen bestod huvudsakligen av en grå, sandig och siltig lera, och i en mindre 
del i östra delen av en gulgrå, sandig, siltig lera. Ett tjugotal stenar, upp till 0,14 m i 
storlek fanns spridda i fyllningen, främst i den östra delen av anläggningen.

Fynden i fyllningen bestod bland annat av mindre block eller briketter (figur 28) av 
bränd lera av samma typ som påträffades i den närliggande ugnen A23016 (se nedan). 
Lerbriketterna var kvadratiska, 0,04x0,04 m stora med en tjocklek på 0,02 m. Leran 
var röd-, brun- och svartbränd och väldigt skör. Det var en grov lera som upphettats 
till 650 grader.

De skärvor av keramik som framkom i fyllningen påträffades i den västra delen av 
anläggningen och var oornerade. De har bedömts vara bukskärvor av neolitisk karak-
tär. Djurbenen i fyllningen påträffades som två större benfragment men föll sönder vid 
upptagandet och har inte gått att bestämma närmare.

Gropen kan kopplas till ugnen genom förekomsten av lerbriketterna i fyllningen, 
men var även själva gropen en del av aktiviteterna som skedde i ugnen? Gropen var 
belägen mellan den större ugnen A23016 och en fuktig sänka. Möjligen kan man ha 
haft användning för vattnet från sänkan i aktiviteterna kopplade tillugnen, som avkyl-
ning eller för att skapa ånga eller liknande. Kanske har gropen haft något med rörelsen 
mellan ugnen och vattenkällan att göra. Förekomsten av lerbriketter skulle då kunna 
förklaras med att de härrört från ugnen och hamnat i gropen sekundärt, dvs. att de 
inte kommit till användning i gropen. Detta är dock inte säkerställt.

Dateringen av gropen i sig kan inte bestämmas närmare än till neolitikum. Dock 
innebär kopplingen till ugnen som daterats till TNII, att även denna grop bör kunna 
dateras till TNII.

Ett stolphål (A23311) skar gropens västra ände. Det har således tillkommit efter att 
gropen fyllts igen, och behöver inte ha med aktiviteterna vid ugnen att göra. Det fanns 
dock bränd lera i stolphålets fyllning. Man kan ha grävt igenom ett lager där rester av 
aktiviteterna kopplade till ugn och grop fanns.

Figur 28 Lerbriketter påträffade i gro-

pen A22990. Foto: Karin Blom.
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A206730 
Vid ett brunnsområde i norra delen av Område II (se nedan) låg en grundare anlägg-
ning som tolkas som botten på en grop. Den undersöktes till hälften.

Gropen mätte 2,3 m i diameter och var 0,2 m djup. Den hade sluttande sidor 
med en mjuk övergång mot en plan (sydost) skålformad (nordväst) botten. Fyllningen 
bestod av en mörkgrå, något humös, sandig silt med enstaka stenar.

Hela flintmaterialet är vitpatinerat, liksom i flertalet andra anläggningar i närområ-
det som daterats till neolitikum. Därmed är det troligt att även denna grop bör dateras 
till neolitikum. Dess funktion ska förmodligen ses som kopplad till de större brunnar 
daterade till neolitikum som låg i gropens direkta närhet.

A204824
Inte långt från den nyss nämnda gropen på Område II låg en grupp om ytterligare 
tre gropar, A204824, A204807 och A204782. Endast i den förstnämnda framkom 
daterande fynd, men likheter i form och fyllning indikerar att de kan ha varit samtida. 
Alla tre groparna grävdes initialt av skolelever i samband med undersökningens peda-
gogiska verksamhet, och undersöktes sedan färdigt av professionell personal.

A204824 var 2,08x1,94 m stor och 0,19 m djup. Nedgrävningen var relativt flack 
och skålformad. Fyllningen bestod av en mörkgrå, något humös, sandig silt med en-
staka stenar. Fynden påträffades ytligt i fyllningen.

Keramikmaterialet består av oornerade buksskärvor i ett grovmagrat gods av neo-
litisk karaktär. Likheter med grovmagrade skärvor i gropen som tolkats som ett ned-
sänkt golv, A204855 finns. Flintmaterialet är delvis vitpatinerat, vilket är känneteck-
nande för de neolitiska anläggningarna i närområdet.

Fyndmaterialet i gropen är således bara generellt daterat till neolitikum, men likhe-
ter med keramiken i det nedsänkta golvet gör att det möjligen kan dateras till MNA. 
Närheten både till golvgropen (8 m) och brunnsområdet (10 m) som båda dateras till 
MNA gör det troligt att även A204824 och de andra två groparna hört till samma 
mellanneolitiska miljö. Groparna var grunda. Deras ursprungliga funktioner är inte 
kända.

Tabell 10 Fynd från A206730.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 4 20

- avslag/avfall 3 7

- övrig kärna 1 67

Summa 8 94

Tabell 11 Fynd från A204824.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 15 172

- avslag/avfall 9 48

- knuta m. bearbetning 1 669

- spån 1 3

- övrig kärna 1 50

Keramik 13 57

Summa 40 999
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A21646
Gropen A21646 var belägen på Område I i närheten av den nordliga begränsningen i 
områdets sydöstliga del. Den undersöktes genom att fyllningen i den nordostliga delen 
hackades igenom på hackbord. Gropen var störd av en modern dränering i öster.

Gropen mätte 2,65x2,56 m i ytan och var 0,42 m djup. Begränsningen mot det 
sandiga underlaget var diffus och gropens avgränsning därmed svår att se. Gropen 
hade sluttande kanter och en något oregelbunden, men distinkt botten. Fyllningen 
bestod av två lager. Det övre var en grå till mörkt grå, mycket sandig silt med inslag 
av spridda träkolsbitar och mycket sten. Gränsen till omgivande sandiga underlag var 
mycket otydlig. Det undre lagret bestod av en ljust grå, mycket sandig silt, uppblan-
dad med gulbeige sand från underlaget, samt med inslag av träkolsbitar och många 
spridda stenar. Skiljet mellan de båda lagren var mycket oregelbundet. Det innebär att 
de olika materialen i lagren kan ha kastats ner i gropen vid ungefär samma tillfälle. 
I botten bestod underlaget av lera vilket förklarar att gropens avgränsning där var 
mycket tydlig, medan den var otydlig där underlaget bestod av sand. 

Inledningsvis kopplades gropen och den närliggande brunnen A21628 till järnålders-
bebyggelsen på platsen, men fyndmaterialet och fyllningarna tyder snarare på en neolitisk 
datering. När det gäller fynden i A21646 fanns ett relativt stort keramikmaterial som 
bestod av oornerade skärvor av ett gods av neolitisk karaktär, bland annat bukskärvor. Den 
troliga dateringen är därför neolitikum. Då den närliggande brunnen A21628, endast 2 m 
åt sydväst, hade samma typ av fyllning kan även denna kopplas till den neolitiska fasen.

Gropens utseende och det faktum att man stoppade grävningen på det leriga un-
derlaget gör det möjligt att tolka gropen som en sandtäkt. Möjligen var den kopplad 
till den närliggande brunnen, kanske behövdes sand till någon verksamhet som också 
inkluderade behov av vatten. Gropen har sedan fyllts igen med avfallsmaterial och jord 
från omkringliggande markyta.

De båda anläggningarna kan ha använts av de människor som hade sin verksam-
het i områdets sydöstra hörn under olika faser av neolitikum. Det är dock intressant 
att gropen och brunnen låg en bit (ca 50 m) utanför det aktivitetsområde som kan ha 
avgränsats av de ensamstående stolparna. Har man utfört något här som gjorde dessa 
anläggningar olämpliga att ha innanför denna gräns? 

Ränna
Endast en ränna har kopplats till fasen tidigneolitikum–mellanneolitikum A.

Tabell 12 Fynd från A21646.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- bryne, fragment 1 14

Flinta  

- avslag 66 148

- avslag/avfall 131 316

- avslag/avfall, bränt 7 16

- avslag/avfall, retusch 2 8

- knuta m. bearbetning 2 60

- kärna 18 1029

- kärna, bränd 1 49

- splitter 26 4

- spån 1 21

- stycke m. tillhuggn., retusch 2 44

- övrig flinta, bränd 81 253

Keramik 49 62

Summa 387 2024
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A207682
Intill den ovan nämnda gropen A201054 på Område II låg denna ränna. Den var 
grävd i sydväst-nordostlig riktning och den nordligaste delen av rännan tangerade 
nästan gropen. Det förelåg dock inget stratigrafiskt samband mellan de två nedgräv-
ningarna. Däremot skars rännan längs med den sydöstra långsidan av den yngre 
gropen A201034.

Rännan var 2,39 m lång och 0,63 m bred. Dess djup var 0,54 m. Den undersöktes 
genom att de översta 0,10–0,15 m grävdes för att söka fynd och en spadbredd grävdes 
ner till botten så att en profil genom fyllningen kunde upprättas. Rännan hade relativt 
raka kanter längs långsidorna med en mjuk övergång till en sluttande botten.

Fyllningen utgjordes av en ljusgrå, sandig silt, av liknande karaktär som gropen 
intill, A201054. I ett parti var fyllningen uppblandad med underlagsmaterial. Fynden 
lång koncentrerade i ett parti i den övre delen av fyllningen där profilen grävdes.

Keramiken är oornerad men har bedömts vara av neolitisk karaktär. Vid under-
sökningen uppfattades både fyllning och fynd vara av samma karaktär som i den 
närliggande gropen A201054. Då denna daterats till skiftet mellan TNII och MNI, 
bör även denna ränna kunna härröra från denna period. Dock har en bedömning 
av flintmaterialet gett ett annat resultat. Flintan bedöms vara av en karaktär som är 
typisk för tidig bronsålder eller sen järnålder. Keramik och flinta pekar alltså mot olika 
dateringar, vilket tyder på ett blandat material. Kanske har vi enbart att göra med järn-
åldersanläggningar i detta område, varav möjligen både A207682 och A201054 blivit 
delvis igenfyllda med kulturlager från neolitikum. Alternativt så var både A207682 
och A201054 neolitiska men fyllningen i A207682 har i så fall blandats med fyll-
ningen i järnåldersgropen A201034 som ju skurit rännan. Ytterligare ett alternativ är 
att A207682 och A201054 inte var samtida, trots de lika fyllningarna. På grund av de 
likartade, ljusa fyllningarna bedöms dock både gropen A201054 och rännan A207682 
vara neolitiska, och kan förmodligen dateras till skiftet mellan TNII och MNI.

Lager 
Inom undersökningsområdet fanns på ett fåtal platser lager av äldre markhorisonter och 
matjord som bevarats i svackor i grunden. I de flesta fall var de av begränsad storlek och 
utan fynd. Ett av dem hade dock ett fyndmaterial som kan dateras, och beskrivs nedan.

A16727 
På Område I låg ett lager i en svacka som uppstått i ett område av sandigt underlag, 
omgivet av lerigare underlag. Lagret undersöktes till hälften.

Lagret var 3,5x1,4 m stort, i oregelbunden, långsträckt form. Dess djup var 0,22 m. 
Lagret var orienterat i NNV–SSO riktning. Den sydöstra änden av lagret låg i anslutning 
till ett större gropsystem från järnålder, A16759. Det stratigrafiska förhållandet mellan 
anläggningarna var svårbedömt, och någon tydlig gräns mellan de båda fyllningarna gick 
inte att identifiera. Troligen har gropsystemet skurit en del av lagret. I gropsystemet fanns 
sex mindre skärvor som bedömts vara av neolitisk karaktär blandat med järnåldersmate-
rialet, vilket stärker intrycket att groparna grävts igenom äldre horisonter.

Tabell 13 Fynd från A207682.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 11 162

- övrig flinta, bränd 1 33

- övrig kärna 1 41

Keramik 4 57

Summa 17 293
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Sänkan där lagret låg hade inga nedgrävningskanter och botten var relativt flack. 
Lagret bestod av en flammig, gråbrun, lerig sand i den södra delen och en brungrå, 
lerig sand med inslag av sot i den norra delen. Sammantaget gav laget ett omrört och 
otydligt intryck.

Tabell 14 Fynd från A16727.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- obest. 5 1

- obest., bränt 2 5

Flinta  

- avslag 21 151

- avslag, bränt 5 8

- avslag, retusch 2 32

- flintknuta m. bearbetning 1 6

- splitter 2 1

- splitter, bränt 3 1

- övrig flinta, bränd 11 33

Keramik 6 26

Summa 58 264

Figur 29 Plan över sydöstra delen av 

Område I med neolitiska anläggningar 

samt stolphål tolkade som gränsmarke-

ringar markerade (röda). Skala 1:1 000.
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Fynden i lagret ger dock inte intryck av att vara blandat med yngre material. Endast 
en av keramikskärvorna var ornerad. Dekoren bestod av tvärsnodd vilket innebär en 
datering till TNII och MNI. De oornerade skärvorna har bedömts vara av generell 
neolitisk karaktär.

Lagret har förmodligen hamnat, t.ex. genom att trampas ner, i en naturlig svacka i 
marken, skapad av skillnaden mellan sand och lera i underlaget. Fynden har troligen 
varit sådant som låg på marken och i jorden. En äldre markhorisont kan ha trampats 
ner mycket senare än vad föremålen hamnade i marken, t.ex. under järnålder då det 
stora gropsystemet A16759 var i bruk, bland annat som brunn eller vattenhål. Denna 
kronologiska koppling är dock inte säkerställd, utan lager A16727 kan också ha tram-
pats ner i svackan långt tidigare, vid tiden för den neolitiska keramiken.

Ensamstående stolpar/gränsmarkeringar 
Inom den sydöstra delen av Område I framkom ett drygt tiotal stora stolphål efter vad 
som förefaller ha varit ensamstående stolpar och som kan dateras till neolitikum (se 
tabell 15). Några av stolphålen var belägna i relativt grunda, avlånga gropar, i vissa fall 
med vad som kan tolkas som nedlagda föremål. Majoriteten av stolparna har stått norr 
om de övriga anläggningarna från samma period, medan några var belägna öster och 
sydost om det centrala neolitiska området (se figur 29). Redan under utgrävningens 
gång diskuterades idén att dessa stolpar skulle kunnat utgöra någon form av gränsmar-

Tabell 15 Stolphål efter neolitiska gränsmarkeringar. Neo=neolitisk datering. 

Stolphål I grop Storlek (m) Djup (m) Fynd i urval Datering typologisk/14C

A26552 A23731 0,50x0,40 0,42 Keramik: streckornerad  TNII/TNI–TNII

    Flinta: spån, skrapa, avslag

    Ben: rådjur, + horn

A26959 A26959 0,50x0,50 0,28 Keramik: finmagrad neo Neo/-   

    Flinta: kärna + avslag från en produktion

A26933 A26933 0,60x0,60 0,21 Flinta: avslag

    Ben: bränt

A28030 A25866 0,40x0,38 0,30 Keramik: finmagrad neo Neo/-

    Flinta: avslag

A28083 A27540 0,40x0,40 0,26 - -/-

A25354 A25354 1,10x0,67 0,18 Keramik: finmagrad neo TNII–MNAI/-

A23434 - 0,50x0,46 0,11 Keramik: neo Neo/-

    Flinta: avslag

    Övr : Bränd lera

A26049 - 0,54x0,43 0,20 Keramik: neo Neo/-

    Flinta: avslag

    Övr : Bränd lera

A25140 - 0,45x0,45 0,22 Flinta: avslag -/-

A25172 - 0,80x0,50 0,25 Keramik: tvärsnoddsornerad TN–MNAI/MNAI

    Flinta: 33 avslag, bränd flinta

    Övr : Bränd lera

A25186 - 0,46x0,40 0,40 Flinta: avslag -/-

A25198 - 0,56x0,42 0,32 Keramik: 2 kärl trb TN/SNII

    Flinta: 20 avslag

A25812 - 0,65x0,30 0,24 Keramik: streckornerad, finmagrad TNI–II/-

    Flinta: avslag

A25593 - 0,38x0,30 0,28 Keramik: finmagrad neo Neo/-

    Flinta: avslag
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kering av den tidigneolitiska aktivitetsytan i sydöstra hörnet av området. Ett flertal 
stolphål som ej kunnat knytas till stolphus undersöktes därför i området, men inte alla 
uppvisade samma karaktär och en del ska snarare knytas till järnåldersfasen i området 
(t.ex. A23377, A23434, A23622, A23645 och A25265) på grund av fyllningens ka-
raktär eller förekomst av fynd. De stora stolphålen efter de neolitiska stolparna är för-
modligen inte samtida, utan man får tänka sig dessa stolpar som ensamstående. Flera 
av dem kan dock ha stått på platsen någon gång under senare delen av TN. Nedan 
presenteras några av dessa stolphål närmare.

Stolpar i gropar 
Stolphålet A26552 upptäcktes i botten på gropen A23731 (se figur 30). Eftersom de 
hade samma fyllning kan de tolkas som ungefärligen samtida.

Gropen var 2,35x0,80 m stor och 0,28 m djup. Stolphålet var 0,5x0,4 m stort där 
det upptäcktes i botten på gropen och stäckte sig 0,14 m ner i underlaget. Om stolpen 
stod i fyllningen i gropen var stolphålet minst 0,42 m djupt. Båda anläggningarna 
grävdes ut i sin helhet. Två jordprover togs i stolphålsfyllningen.

Gropen hade en oregelbundet avlång form i plan som sträckte sig i nordost till syd-
västlig riktning. Nedgrävningskanten var rak i öster men sluttade mer i väster. Botten 
var relativt plan. Stolphålet var beläget i gropens västra del och hade raka sidor och en 
skålad botten.

Fyllningen i både grop och stolphål bestod av en mörkgrå till gråsvart, starkt 
humös, siltig lera.

Större delen av fyndmaterialet återfanns i gropens fyllning i den västra delen, nära 
stolphålet. Keramikmaterialet var blandat, dvs. det härrör från olika kärl med varie-
rade godskvalité (fint och grövre gods) och förmodligen varierande funktioner. Det har 
bedömts ha en allmän neolitisk karaktär. Skärvorna var oornerade med undantag av en 

Figur 30 Stolphålet A26552 i botten 

på den avlånga gropen A23731 under 

utgrävning. Foto: Elisabeth Rudebeck.
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bukskärva som uppvisade streckornering. Dekortypen är allmänt förekommande man 
kan i detta fall förmodligen dateras till TN.

Delar av ett kranium samt horn av rådjur påträffades vid botten på gropen i stolp-
hålets närhet. Delarna har inte gått att passa ihop, men härrör förmodligen från en och 
samma skalle. Inget av benfragmenten, vare sig från rådjur eller obestämda, uppvisade 
spår av djurgnag, men benen har varit utsatta för väder och vind. Det kan tilläggas att 
gropen är den enda anläggningen i undersökningen där man endast kunnat bestämma 
benen till vilt. Domesticerade djur kan alltså saknas här.

Flintmaterialet var av blandad karaktär. Två redskap, skrapa och spån, har slit-
spårsanalyserats. De visade sig ha en polering av allmän karaktär som inte gått att 
bestämma till bearbetat material.

I jordproverna fanns ingen växtmakrofossil förutom träkol. En bit träkol av björk 
med en egenålder på 15 år har ¹⁴C-daterats till 4731±32 BP (Ua-41849, 3630–3380 
1 σ). Den kalibrerade dateringen sträcker sig över både TNI och TNII. Den oprecisa 
dateringen som bygger på keramiken kan sannolikt snävas in något till TNII.

Träkolsbiten som daterades framkom i stolphålsfyllningen. Den ringa mängden 
träkol gör det osannolikt att stolpen brunnit på plats, och därmed kan någon koppling 
mellan stolpen och träkolet av björk inte göras.

De händelser som resulterat i grop och stolphål kan ha haft följande förlopp. Grop 
och stolphål kan ha grävts ungefär samtidigt och stolpen har satts i hålet. Vid stolpens 
bas kan man ha lagt ner en rådjursskalle med horn samt flintskrapa och flintspån. 
Alternativt kan rådjursskallen ha hängts upp på stolpen (figur 31) och sedan trillat 
ner i gropen. Övrig flinta och keramikskärvorna kan också ha lagts ner i gropen, men 
de kan också ha hamnat i gropen tillsammans med jorden som man sedan fyllde igen 
gropen med. När stolpen sedan dragits upp eller förmultnat har håligheten efter den 
fyllts igen med gropfyllning.

Anläggningen utgör således spåren efter en stolpe där man utfört nedläggningar av 
utvalda föremål, möjligen som en manifestering av platsens gräns.

Övriga stolpar i gropar
I området fanns fler stolphål som tycks ha varit placerade i avlånga gropar och som 
inte tycks ha ingått i någon stolpkonstruktion utan har stått som solitärer under neo-
litikum. Två sådana gropar fanns sydost om området med neolitiska gropar, hus och 
gravar.

Tabell 16 Fynd från A23731.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera 1 3

Djurben  

- rådjur, kranium 3 30

- rådjur, horn 14 14

- obest. 12 1

- obest., bränt 5 1

Flinta  

- avslag 31 88

- skrapa (avslag) 1 10

- splitter 1 1

- splitter, bränt 3 1

- spån 1 5

- övrig flinta, bränd 15 80

Keramik 26 55

Summa 113 289

Figur 31 Situationsbild visande stolpe 

med rådjursskalle och f lintföremål. 

Upphängningsförslag. Illustration: Kris-

ter Kàm Tayanin.
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A26959 var en avlång grop som efter framrensning mätte 1,15x0,50 m och var 0,1 
m djup. Centralt i gropen fanns ett stolphål med raka sidor och flat botten som mätte 
0,5 m i diameter och var 0,28 m djupt. Fyllningen i stolphålet bestod av en humös, 
mörkt brungrå, sandig silt. Omgivande fyllning i gropen var något ljusare. Det no-
terades i samband med utgrävningen att fyllningen var av samma karaktär som i de 
tidigneolitiska anläggningarna åt norr. I fyllningen påträffades en skärva av finmagrad 
keramik av neolitisk karaktär. Flintmaterialet bestod bland annat av några avslag och 
en kärna som kan vara från samma produktionstillfälle av spånliknande avslag. De 
bestod av samma flinttyp och är bearbetade med samma typ av teknologi. Dessa bör ha 
hamnat i fyllningen tillsammans, och möjligen kan man tolka dem som en speciell de-
ponering kopplat till stolpens betydelse. Även keramikskärvan kan möjligen ses i detta 
ljus, då det visat sig att det i flera av dessa stolphål påträffats just finmagrad keramik. 
Grovmagrad keramik fanns inte i några stolphål i undersökningen överhuvudtaget, 
vilket tolkas som ett urval efter visst mönster. I övrigt påträffades ett mindre bränt 
benfragment i fyllningen som inte bestämts till art.

Även A26933 var en avlång grop i vinklad form, endast 2,5 m sydost om A26959. 
Den mätte 1,6x0,6 m. I den västra delen av anläggningen framkom ett stolphål, 0,6 m 
i diameter och 0,21 m djupt. Den övriga anläggning var endast 0,06 m djup. Fyllning-
en utgjordes av en humös, mörkt brungrå, sandig silt. Den var något ljusare utanför 
stolphålet. Även i detta fall noterades likheten med fyllningen i de neolitiska anlägg-
ningarna åt norr. I fyllningen påträffades några flintavslag samt ett bränt benfragment 
som inte bestämts till art.

Ytterligare ett stolphål, A28030, påträffades i vad som tolkades som en avlång kul-
turlagerrest, A25866. Även denna kan beskrivas som en avlång, grund grop, även om 
nedgrävningskanterna inte var tydliga. Den mätte 1,2x0,6 m och var 0,09 m djup. 
Fyllningen bestod av en grå humös, matjordblandad, siltig lera. Fyndmaterialet i 
gropen bestod endast av ett par flintavslag samt lite bränd flinta. Stolphålet var beläget 
i gropens västra ände och mätte 0,40x0,38 m och var 0,30 m djupt. Fyllningen bestod 
av en mörkgrå humös siltig lera. I stolphålet syntes en stolpfärgning. Fyndmaterialet 
bestod av en finmagrad keramikskärva av neolitisk karaktär samt några flintavslag. 
Möjligen kan keramikskärvan vara speciellt deponerad i stolphålet. Det är dock svårt 
att avgöra om denna stolpe egentligen varit ensamstående, då det i närområdet påträf-
fades en mängd stolphål som inte uppvisade någon tydligt mönster. Det går inte att 
helt utesluta att det bland dessa fanns spår av hus och att denna stolpe kan ha hört till 
någon av dessa konstruktioner. Likheten med andra stolphål i avlånga gropar gör att 
det ändå presenteras med de ensamstående stolparna.

Ytterligare två stolphål, A25354 och A25340, var belägna i vad som tolkats som en 
kulturlagerrest. Möjligen kan de ses i samma sammanhang som stolphålen i avlånga 
gropar, även om det i detta fall inte rör sig om en grop med tydliga nedgrävningskan-
ter. I fyllningen i A25354 framkom en tvärsnoddsornerad keramikskärva av finmagrat 
gods som kan dateras till TN. Där framkom även ett flintavslag. Det andra stolphå-
let innehöll två flintavslag samt en bit bränd flinta. Förekomsten av den finmagrade 
skärvan gör att A25354 kan betraktas som en del i samma mönster som ovan nämnda 
stolpar. Möjligen har man deponerat skärvan vid stolpen som en del av skapandet av 
gränsen kring platsen.

På den södra sidan av det neolitiska området återfanns stolphålet A28083 delvis 
grävd i gropen A27540. Gropen var 1,08x0,70 m stor och 0,07 m djup. Fyllningen 
bestod av en grå, svagt humös sandig lera. Fyndmaterialet bestod av en mindre flint-
knuta med spår av bearbetning. I dess östra del fanns stolphålet som var 0,40 m i 
diameter och 0,26 m djupt. Fyllningen i detta bestod av en grå, svagt humös sandig 
lera. Det finns ingen datering av var sig stolphål eller grop, varför det är osäkert om de 
kan räknas till denna kategori.
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Ensamstående stolpar utan grop
I området fanns ytterligare ett tiotal större stolphål som utgör spåren efter ensamstå-
ende stolpar som kan ha markerat platsen under neolitikum (se tabell 15). De flesta 
av dessa var belägna norr om den neolitiska aktivitetsytan. Majoriteten av stolphålen 
var stora, kring en halvmeter i diameter, medan djupet var ganska ringa. De flesta var 
mellan 0,2 och 0,4 m djupa. I flera syntes stolpfärgningar centralt i fyllningen. Man 
har grävt större hål än vad som behövdes för själva stolpen, något som kanske kan sättas 
i samband med de ovan nämnda stolparna med avlånga gropar vid basen. Kanske är 
de stora stolphålen också att betrakta som liknande gropar. Ett par av anläggningarna 
utgjordes av dubbelstolphål (A25172 och A25812) vilket kan ses i samband med redan 
nämnda A25354 och A25340. I det första fallet var stolphålen förmodligen inte sam-
tida medan det i det andra fallet kan ses som en indikation på att vissa stolpar satts 
om eller möjligen varit resta som ett par. De allra flesta var dock placerade ca 20 m 
från de övriga neolitiska anläggningarna och har förmodligen varit resta som solitärer 
en bit utanför aktivitetsområdet. Undantaget är ett av stolphålen som möjligen skulle 
avgränsa platsen åt öster, A25812. Denna stolpe var belägen nära hus 36 och det är 
möjligt att de var samtida. Stolpen har då varit rest direkt utanför husknuten.

Fyllningen i stolphålen bestod av olika variationer av en grå eller gråbrun, siltig 
lera. I ett par fall fanns ett inslag av sot eller träkol i fyllningen. I något fall kan stolp-
hålet delvis ha haft en stenskoning av naturflintor. I stolphålen fanns ett varierande 
fyndmaterial. I ett flertal påträffades neolitisk keramik. I fyra fall har den generellt 
bedömts vara neolitisk och varav det två fall rörde sig om finmagrad keramik. En 
tvärsnoddsornerad skärva samt mynningsskärvor av två olika typer av trattbägarkärl 
ger snävare dateringar till TN eller tidig MNA. I stolphålet (A25172) med den tvär-
snoddsornerade skärvan återfanns även några små (totalvikt 3 g) skärvor av vad som 
bedömts som gods av järnålderskaraktär. Detta behöver inte betyda att dateringen är 
problematisk. Snarare kan tvetydigheten förklaras med att detta var ett dubbelstolp-
hål, bestående av ett mindre och ett större stolphål. Enligt anteckningar i dokumen-
tationen ska de neolitiska skärvorna ha påträffats i den norra delen av anläggningen 
där det stora stolphålet var beläget, och de små järnålderskärvorna i den södra delen 
där det mindre stolphålet fanns. Stolphålen kan således ha varit av helt olika ålder, och 
endast det större, vilket passar in i mönstret, ska ses som spår av en av de ensamstående 
stolparna under neolitisk tid.

Flintmaterialet i stolphålen består generellt främst av avslag (upp till 33 st i ett 
stolphål) och övrig bränd flinta. I majoriteten av stolphålen fanns inget benmaterial. 
Endast i två fall förekom små fragment av brända ben och i ett fall ett litet fragment 
av obränt ben. Inget av dessa har artbestämts.

Jordprover som tagit i flera av stolphålen, A25172, A25198 och A26552, innehöll 
inget växtmakrofossil förutom träkol av ek, hassel, björk, vide och rönn.

Träkol från två av stolphålen har ¹⁴C-daterats. Träkol av ek från fyllningen i 
A25172 har daterats till 4504±04 BP (3340–3100 BC kal. 1 σ, Ua-41850) vilket ger 
en tyngdpunkt i MNAI, även om TNII inte kan uteslutas. Detta är dubbelstolphålet 
med dateringar till både neolitikum och järnålder. Det finns ingen notering om var 
jordprovet med träkolsbiten togs, men resultatet av ¹⁴C-analysen indikerar att det togs 
i det större stolphålet där trattbägarkeramiken påträffades.

Träkol av ek påträffad i fyllningen i A25198 har daterats till 3552±30 BP (1950–
1780 BC kal. 1 σ, Ua-41851) vilket innebär en mycket yngre datering till sen SN. 
Den senare dateringen är motsägelsefull då det i samma fyllning framkom skärvor 
från minst två kärl av trattbägartyp, vilket skulle ge en mycket tidigare datering, till 
TN eller MNA. Den senneolitiska dateringen kan vara ett tecken på att yngre mate-
rial blandats med äldre i fyllningen. Ytterligare tecken på att materialet var kronolo-
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giskt blandat är flintmaterialet bestående av ett 20-tal avslag som har bedömts vara 
av brons- eller järnålderskaraktär. Det finns dock inget i beskrivningen som indikerar 
en störning i form av djurgång eller liknande. Träkolet kan möjligen ha dragits ner i 
en maskgång eller liknande. Flintmaterialet utgör en osäkerhetsfaktor och stolphålet 
tolkas med viss tveksamhet som tidig- eller mellanneolitiskt.

I övrigt har fyndmaterialet i dessa stolphål daterats antingen generellt till neoliti-
kum eller till TN och tidiga delen av MN. Sammantaget indikerar fyndmaterialet en 
datering av eventuella gränsmarkeringar till sena delen av TN. Men det utesluter inte 
att vissa stolpar rests både tidigare under TN och senare under MN.

Ytterligare ett stolphål kan nämnas i detta sammanhang. Stolphålet A23854 var 
beläget en knapp meter nordväst om västliga änden av graven A23832. Möjligen var 
stolpen samtida och fungerade som en markering av graven. Stolphålet mätte 0,45 
m i diameter och var 0,25 m djupt. Fyllningen bestod av en grå, humös, siltig lera, 
med spridda stenar och naturflintor, påminnande om den fyllning som fanns i graven 
A23832 och andra anläggningar i närheten. Detta tyder på att dessa anläggningar 
fyllts med samma kulturlager och sannolikt varit i stort sett samtida.

Bortsett från ett jordprov som togs för att identifiera växtmakrofossil, vattensållades 
fyllningen i stolphålet i sin helhet för att alla fynd skulle tillvaratas. Djurben, flinta 
och keramikskärvor påträffades. Bland benen påträffades en svinkäke högt uppe i 
fyllningen i den östra delen.

Djurbenen bestod främst av brända fragment som inte kunnat identifieras i någon 
större utsträckning. Endast ett litet bränt fragment av får/get har bestämts. De obrända 
benen har identifierats till svin. Det var en käke med tänder från svin. Käkbenen var 
dåligt bevarade och har i tabellen ovan räknats till de obrända, obestämda benen. 
Benen uppvisar inget spår av weathering och inget hundgnag. Då materialet främst 
består av mycket små fragment och tänder med emalj som motstår väder och vind 
bättre än annan benvävnad behöver detta inte betyda att benen hamnat i stolphålet 
direkt efter att mjukdelarna försvann. Men käkbenen bestod förmodligen av ett par 
större fragment av både över- och underkäke med kvarsittande tänder vid depone-
ringen i stolphålet.

Svinkranier har hanterats på ett speciellt sätt under perioden, som i gropen A2777 
med ett haft svinkranium bland de arrangerade djurbenen. Gropen var belägen på 12 
m avstånd från stolphålet och det finns en möjlighet att de var samtida. Dock är det 
inte möjligt att det var samma svinkranium som delats mellan de båda anläggningarna 
då svinen var av olika ålder. I stolphålet var det en ung gris medan det i gropen var en 
vuxen individ.

Tabell 17 Fynd från A23854.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- får/get, bränt 1 1

- svin 7 9

- obest. 47 4

- obest., bränt 122 10

Flinta  

- avslag 15 57

- avslag, retusch 1 7

- avslag/avfall 3 1

- splitter 9 2

- övrig flinta, bränd 13 20

Keramik 13 14

Summa 231 125
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Intill käken fanns ytterligare fler keramikskärvor som var i så dåligt skick att de 
upplöstes vid undersökningen. I övrigt var keramikmaterialet hårt fragmenterat och 
eroderat. Godset har dock bedömts vara av generell neolitisk karaktär.

Jordprovet innehöll ingen växtmakrofossil förutom träkol av bok.
Stolpen som stått på platsen kan ha varit en markering av den närliggande graven. 

Fynden i fyllningen kan ha hamnat i stolphålet genom att jord från omkringliggande 
kulturlager i marken ramlat ner i sänkan efter att stolpen förmultnat eller dragits upp. 
Svinkäken kan ha hamnat i fyllningen på samma sätt, men man kan även spekulera i 
om det funnits ett helt svinkranium och det möjligen varit uppsatt på stolpen.

Diskussion om gränsmarkeringsstolpar
Delar av fyndmaterialet i stolphålen efter eventuella gränsmarkeringar kan ha kommit 
med jorden som fallit ner i hålet kring stolpen från omgivande kulturpåverkade lager. 
Men bland fynden i stolphålen och tillhörande gropar fanns föremål som kan tolkas 
som deponerade av speciell anledning. Detta gäller bland annat skalle och horn av 
rådjur i A23731, men även andra föremål kan ha lagts ner som en betydelseskapande 
handling. Alternativt kan rådjursskallen ha varit uppsatt på stolpen, på samma sätt 
som det kan ha suttit ett griskranium på stolpen i A23854. Benen kan sedan ha trillat 
ned i gropen. Det kan således ha funnits två olika praktiker kopplade till dessa stolpar: 
upphängning av djurben på stolpen samt deponering av mindre föremål, som keramik-
skärvor och flintredskap, i en grop vid stolpens bas. Det som talar för att materialet i 
stolphålen i någon mån varit utvalt efter vissa principer är det faktum att det endast 
var skärvor av finmagrade kärl som förekom i stolphål och inte grovmagrad keramik. 
I gropar och andra typer av anläggningar förekom en blandning av godstyper och 
därmed kärltyper. Man kan således ha valt skärvor från vissa typer av kärl, med viss 
funktion, för deponering i stolphålen hörande till de ensamstående stolparna. Men 
den finmagrade keramiken återfanns även i ett par av stolphålen som hör till hus. Det 
gäller hus 33 som kan dateras till tidig senneolitikum och hus 1 som kan dateras till 
en tidig del av äldre bronsålder.

Ändå kvarstår intrycket att en del av fyndmaterialet i stolphålen blivit speciellt 
utvalt och nedlagt alternativt upphängt. Att man deponerat föremål vid basen av stol-
par i någon form av strukturerat och betydelsefullt mönster har diskuterats sedan 
1980-talet, då man med utgångspunkt i den tidigneolitiska platsen Durrington Walls 
tolkade strukturerade depositioner i gropar och stolphål som rituella (Richards & 
Thomas 1984). I närområdet har man t.ex. påträffat flintmaterial som utgör rester av 
produktion av fyrsidiga yxor och mejslar i stolphål tillhörande den mellanneolitiska 
palissaden i Hyllie (Brink & Hydén 2006:55f).

Föremålen i kombination med stolphålens placering i förhållande till övriga ti-
digneolitiska anläggningar på Dösemarken gör att stolparna kan tolkas som en form 
av markeringar av aktivitetsområdets gränser. Deponeringen och upphängningen av 
föremålen kan ha ”laddat” gränsen med betydelse och på så sätt varit en del av skapan-
det av gränsen. Man skapade gränsen med den mening man gav föremålen. Gränsen 
objektifierades på så sätt i både stolpe och deponeringar. Den var en del av hur man 
strukturerade sin värld. Stolparna ska inte ses som en inhägnad av området då de inte 
tycks ha varit resta samtidigt. De avlånga groparna och de något överdimensionerade 
stolphålen kan tyckas något opraktiska att resa stolparna i. De kan inte ses som grävda 
enbart för att deponera föremål i, då den avlånga formen tyder på någon viss funktion. 
Det är dock oklart vilken funktion.

Ugnar
Redan under förundersökningen framkom en anläggning som tolkades som en ugn 
(A2816) med stenfundament, stenpackning och bränd lera. Fynd av skärvor av lerskiva 
och trattbägare gav ugnen en datering till TNII vilket bekräftades med en radio-
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metrisk datering (Ifverson 2007:33ff). Den var belägen i det sydöstra området inom 
Området I. Där framkom ytterligare en ugnskonstruktion vid slutundersökningen, 
med samma datering.

A23016 
Knappt 2 m öster om en mindre fuktig sänka (där man senare anlade en brunn, 
A23033) i den sydöstra delen av Område I framkom en komplex anläggning som 
förmodligen utgjort någon form av ugn eller haft en annan värmebevarande funktion. 
Den bevarade delen av anläggningen grävdes ut i sin helhet. Dock hade ett modernt 
dräneringsdike skurit anläggningens östra del. Ett 9x10 m stort område omkring an-
läggningen finrensades för att söka spår av eventuell överbyggnad eller takkonstruk-
tion i form av stolp- eller pinnhål. Ett par stolphål och ett par mindre gropar fanns i 
närheten. Dessa kan dock inte tolkas som spår av någon överbyggnad. Två jordprover 
för makrofossilanalys togs. De minerogena resterna från detta prov gicks igenom för 
att söka efter minimala rester av metallhantverk och liknande.

Nedgrävningen var 2,44 m lång och dess bevarade bredd 1,0 m. Huvuddelen av 
anläggningen var 0,18 m djup men en separat nedgrävning i anläggningens östra del 
var 0,51 m djup (figur 32). Den mindre nedgrävningens längd var 0,75 m och dess 
bevarade bredd var 0,55 m. Den var liksom resten av anläggningen berörd av det yngre 
diket i öster, som klippt av den östra delen av gropen. Dikets påverkan kan dock ha 
varit begränsad med tanke på att sektionen genom den mindre anläggningen tycks 
inkludera den östra kanten, åtminstone delvis (se figur 33), något som även gäller den 
östra kanten av huvudnedgrävningen på planritningen (se figur 34).Figur 32 A23016 i profil från väster. 

Skala 1: 20.

s - sten

br - lerbrikett

1 - brungrå, ngt lerig sand

2 - svartgrå, ngt siltig, lerig sand

3 - mörkgrå sandig, siltig lera

4 - gulgrå flammig lerig sand

5 - gulgrå sandig lera

Figur 33 Den mindre gropen i A23016 

i profil från söder. Skala 1: 20.

s - sten

7 - brungrå siltig, ngt sandig lera

8 - gulgrå siltig lera

9 - grå sandig, siltig lera

Figur 34 A23016 i plan. Skala 1:20.

s - sten

k - keramik

1 - brungrå, ngt lerig sand

2 - svartgrå, ngt siltig, lerig sand

3 - mörkgrå sandig, siltig lera

4 - gulgrå flammig lerig sand

5 - gulgrå sandig lera
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Huvuddelen av nedgrävningen hade flackt sluttande kanter ner mot en svagt skålad 
till plan botten. Den mindre nedgrävningen hade brantare kanter med skarp övergång 
till en plan botten. Underlaget där gropen var nedgrävd uppvisade inga spår av upp-
värmning.

Fyllningen bestod av flera lager. De vittnar om en komplex igenfyllningsprocess 
och i flera av dem fanns fynd som förmodligen kan kopplas till anläggningens funk-
tion, bl.a. ett större antal block av bränd lera. Fyllningen bestod av olika varianter av 
lerig sand och sandig, siltig lera, blandat med stena, bränd lera och värmepåverkad 
sand och inslag av träkol.

För att förstå hur anläggningen använts behöver händelsekedjan som inklude-
rar grävning och igenfyllning av gropen redas ut. Inledningsvis grävdes den relativt 
grunda gropen och i botten på denna grävdes även det djupare partiet som var drygt 

Tabell 18 Fynd från A23016.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera  

- enskilda klumpar 63 24

- ”lerblock” 92 4852

- ”lerbrikett” 7 131

Djurben  

- obest. 1 1

- obest., bränt 15 3

Flinta  

- avslag 6 32

- avslag, bränt 7 59

- avslag/avfall, bränt 1 2

- splitter 9 1

- splitter, bränt 18 2

- övrig flinta, bränd 19 97

Fossil 2 3

Keramik 101 512

Mollusk 3 1

Summa 344 5420

Figur 35 En kanal för luft (?) i den 

lilla gropen i botten på A23016, från 

nordväst. Foto: Karin Blom.
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0,3 m djupare än den övriga gropen. I den sydöstra kanten vid den djupaste gropen 
grävde man sedan en ränna som var 0,16 m bred. Hur lång den var är inte känt då 
den skurits av dräneringsdiket i öster. En tolkning är att rännan sedan användes som 
en luftkanal eller liknande (figur 35). Eftersom kanalen lutar uppåt från gropen kan 
man ha använt kanalen för att hälla ner något i gropen, eller låta luft/rök leta sig ut ur 
gropen. Man kan även ha tryckt in luft i gropen via kanalen. Man kan ha använt ett rör 
av något slag, bestående av organiskt material som inte bevarats. Detta rör täcktes med 
jord bestående av svagt humös siltig, sandig lera, som låg kvar som ett lock på rännan. 
Men tomrummet där röret kan ha gått var vid utgrävningen fyllt med kulturpåverkad 
jord med inslag av bränd lera och träkol, som kan ha rasat in efter att anläggningen 
tagits ur bruk. Denna jord påminner om det översta lagret i den södra delen av anlägg-
ningen, vilket kan indikera ett samband.

Den norra delen av anläggningen var huvudsakligen fylld av ett lager bestående av 
en brungrå, något lerig sand med inslag av träkol och fläckar av värmepåverkad sand. 
Det tolkas som kopplat till användningen av gropen. I lagret fanns tunna block av 
bränd lera i olika storlekar. Från botten och jämnt spridda uppåt i lagret fanns ett antal 
sådana block av bränd lera tillsammans med ett trettiotal stenar. Stenarna utgjorde 
ingen tydlig konstruktion. Vi benämnde lerblocken ”briketter”. De var mycket sköra 
och föll sönder när de togs fram, men flera av dem uppvisade en närmare kvadratisk 
form (se figur 36). De var ca 0,04x0,04 m stora och ca 0,01–0,02 m tjocka. De har vid 
analys visat sig bestå av en grov lera och vara upphettade till 650 grader. Längst upp i 
lagret fanns flera av dessa briketter men också större block i storlek upp till 0,15x0,05 
m med en tjocklek på 0,01–0,03 m. De var således mer rektangulära i formen (se figur 
37). Leran har vid analys visat sig bestå av en grov lera och ha inblandning av träkol. 

En termisk analys av leran i ett par olika lerbriketter (ID 300577 och 300578) visar 
att man lera upphettats till 800-900 grader, vilket tyder på en koncentrerad värme, t.ex. 
under en kupol. Analys av godset genom tunnslip visar att leran bestod av en grov och 
mycket grov lera med innehåll av stora mängder kvarts, vilket är lämpligt i ugnar eller 
andra värmerelaterade verksamheter. Leran från en av briketterna (ID 300577) har även 
analyserats avseende oorganiska grundämnen. Analysen visar att leran har ovanligt höga 
halter av kalcium (Ca), fosfor (P) samt strontium (Sr). Dessa ämnen finns bland annat i 
ben och man kan därmed anta att lerbriketten kommit i kontakt med ben. Det kan no-
teras att det under förhistorien fanns keramik som magrats med ben, men godsanalysen 
i form av tunnslip har visat att leran i detta fall inte var benmagrad. Den bör därför ha 
kommit i kontakt med ben i samband med briketternas användning. Ugnen kan således 
ha använts i någon form av beredning av kött med exponerade ben. 

Centralt i anläggningen och på samma nivå som det ovan beskrivna lagret låg ett 
mörkare lager, men med samma typ av innehåll: rikligt med bränd lera och lerbriket-
ter samt ett tiotal stenar och träkol. Den mindre gropen i den östra delen av botten på 
den större gropen fylldes delvis igen med samma mörkare lager med riklig med bränd 
lera och träkol (se figur 38). Några större stenar låg vid den östra kanten. Flera olika 
fyllningar har identifierats i den mindre gropen, varav ett par var ljusare i färgen och 
inte så uppblandade av kulturpåverkad jord. Dessa kan ha tillkommit tidigare. Men ett 
tunt lager i botten av den lilla gropen innehöll bränd lera, träkol och keramikskärvor, 
vilket tyder på att den inte fylldes igen direkt utan har stått öppen, förmodligen under 
användningen av anläggningen.

I den södra delen av anläggningen låg ett lager som var mindre humöst, och som 
innehöll mindre mängder av bränd lera och träkol. I ett parti ovanpå detta och det mer 
centrala lagret låg det yngsta lagret i anläggningen. Det var av begränsad storlek och 
beskrivs som en svartgrå siltig, sandig lera med stort inslag av bränd lera. Det innehöll 
även träkol, lerbriketter och en större mängd keramikskärvor.

Den brända leran, de fyrkantiga lerblocken, förekomsten av träkol och värmepåver-
kad sand, indikerar att anläggningens funktion varit kopplad till eld och värme. Fram-
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Figur 36 Några av de block av lera som 

på träffades i A23016 innan de togs 

upp. Foto: Karin Blom.

Figur 37 Blocken av lera i koncentra-

tion i norra delen av A23016 under 

utgrävning. Foto: Karin Blom.

Figur 38 Sektion genom den mindre 

gropen i botten av A23016, från söder. 

Foto: Karin Blom.
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för allt de fyrkantiga lerblocken kan vara en ledtråd till hur den använts. Dessa lerblock 
ska inte förväxlas med de lerblock som är kända från förromersk tid som ofta är relativt 
välbrända och ibland ornerade. De här aktuella blocken är snarare att jämföra med 
vad som benämnts lerbriketter och som anses ha haft en värmebevarande funktion. 
Vid undersökningen av Gyllins trädgård i Malmö påträffades en grop med lerbriketter, 
upp till 0,10x0,10x0,04 m stora. De hade upphettats till mellan 600 och 700 grader. 
De hade dock inte värmts på platsen då avsaknaden av träkol och sot tolkades som 
att man inte eldat på platsen. Gropen tolkas som ett värmemagasin där innehållet i 
kärl hölls varmt. Den låg inne i en hydda eller vindskydd. Fynd av trattbägarkeramik 
daterar anläggningen till tidigneolitikum (Carlie et al. 2007:28f). Gropen på Döse-
marken utgör inte någon direkt parallell. Här fanns inga spår efter någon överbyggnad 
och möjligen har man eldat på platsen. Den mindre gropen med luftkanal kan tyda 
på att man haft behov av att styra och noga kontrollera värmealtsringen. Gropen i 
botten och kanalen bör i så fall ha varit ofyllda när anläggningen var i bruk. Elden 
bör ha funnits i någon form av uppbyggd ugn i den norra delen av anläggningen. Den 
värmeopåverkade bottnen tyder på det. En kontrollerad eld kan indikera någon form 
av hantverk där precis uppvärmning varit önskvärd. Dock har inga spår efter något 
sådant hantverk kunnat identifieras i fyllningen och den brända lerans innehåll visar 
på kontakt med ben, vilket indikerar matberedning. I norra delen har också merparten 
av briketterna påträffats, vilket kan innebära att man strävade efter att behålla värmen 
efter att elden brunnit ut. Man kan ha eftersträvat en långsam avkylning av något. 
Briketterna har värmts upp till 800-900 grader, vilket är relativt högt. Även förekomst 
av luftintag via kanal tyder på att man ville uppnå högre temperaturer. Ugnen var 
förmodligen specialiserad för en viss typ av aktivitet, möjligen kopplat till matlagning.

Majoriteten av keramikskärvorna i ugnen var oornerade med åtta skävor var streck-
ornerade, i de flesta fall var det buken som ornerats. Detta ger keramiken en datering 
till TNI och TNII, även om en datering till tidigt MNA inte kan uteslutas. Dock visar 
¹⁴C-dateringen att ungen bör placeras i TNII.

Mynningsskärvorna uppvisar tre olika kärlformer, varav två är typer av trattbägare 
och en utgör en kärltyp med rak mynning och kort hals. Minsta antal kärl i anlägg-
ningen är 6 st. Vikt per skärva är drygt 5 g vilket är mest i undersökningen. Majorite-
ten av keramikskärvorna framkom i den södra delen av anläggningen i de två mörkare 
lager som låg ovanför, och delvis i, den mindre gropen. Det var också i den södra delen 
som de streckornerade skärvorna påträffades.

Flintmaterialet utmärker sig genom att det till stor del är bränt. Detta avviker från 
mönstret i undersökningen och gör denna anläggning speciell. Detta stärker hypote-
sen att man faktiskt eldat i någon form i gropen.

Jordproverna innehöll förutom träkol sparsamt med växtmakrofossil. Endast en 
kärna av emmer-/speltvete, fem obestämda sädeskornfragment och några bitar av has-
selnötsskal påträffades.

Det förkolnade kornet av emmer-/speltvete från fyllningen i den mindre nedgräv-
ningen i gropens östra del har ¹⁴C-daterats till 4657±36 BP (3510–3360 BC kal. 1 σ, 
Ua-41878). Det ger en datering till slutet av TNI och TNII. Sammantaget ger kera-
miken och ¹⁴C-dateringen intrycket att ugnen ska dateras till TNII.

Den arkeobotaniska analysen visar att man kan ha hanterat mat i ugnen, exempelvis 
genom torkning eller rostning. Växtmakrofossilmaterialet var dock mycket sparsamt. 
Ugnens konstruktion tyder på att man haft behov av att noga styra och magasinera 
värmen vilket kan ha varit fallet i matberedning men också i olika hantverk. Möjligen 
har ugnen kommit till användning i flera sammanhang som kan ha inkluderat både 
hantverk och matberedning.

I samband med undersökningen av A23016 finrensades en större yta kring ugnen 
och omkringliggande anläggningar. Ett par meter norr om ugnen framkom då en 
mindre skålgropssten (se figur 39). Den var endast 0,09 m lång och hade två mot-
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stående gropar på vardera långsidan samt en mindre fördjupning på en kortsida som 
tolkas som att man påbörjat ytterligare en grop på stenen. Stenen bär spår av att ha 
använts vid krossning av något material. Liknande stenar har påträffats tidigare och då 
daterats till bronsålder (t.ex. Björhem & Säfvestad 1993:59f). Det är möjligt att även 
denna sten ska dateras till bronsålder, men då den påträffades i en äldre markyta, utan 
koppling till någon datera anläggning är detta inte säkerställt. Förmodligen var den 
dock inte samtida med ugnen, utan har tillkommit genom aktiviteter som ägde rum 
på platsen långt senare.

A18077
På sluttningen av den lilla förhöjningen i väster på Område I framkom en liten grop 
med stort fyndinnehåll. De undersöktes i ytan med metalldetektor, fyllningen under-
söktes i sin helhet och ett jordprov för makrofossilanalys togs.

Gropen var 0,5 m i diameter och 0,14 m djup. Den hade sluttande sidor och en 
något ojämn, skålad botten. Fyllningen bestod av en brungrå, lerig sand med inslag av 
sot, träkol och förkolnade hasselnötsskal. Fyllningen är sotigare längre ned i gropen. 
En mindre koncentration av obearbetad flinta fanns mot botten i den nordvästra delen.

I fyllningen fanns en koncentration av bränd lera och keramik, ca 0,4 m stor (se 
figur 40). Endast enstaka skärvor och bitar av bränd lera framkom utanför denna 
koncentration.

Keramiken i koncentrationen bestod av oornerade skärvor av neolitisk typ. Av myn-
ningsskärvorna att döma finns minst tre kärltyper representerade i materialet: trattbä-
gare med och utan avstruken mynningskant samt en kärltyp med rak mynning och 
kort hals. Skärvorna av lerskiva visar att den framställts av sandmagrad lera utan större 
korn. Övriga lerskivor i materialet från Dösemarken är av grövre kvalitet och skulle 

Figur 39 Skålgropsstenen som fram-

kom i ugnens närhet. Foto: Karin Blom.
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därför vara olämpliga som bakplattor, vilket är en förekommande tolkning. Lerskivan 
i A18077 skulle dock kunna fungera som en sådan.

Jordprovet innehöll ingen växtmakrofossil förutom träkol, och gav inga närmare 
ledtrådar till hur ugnen använts.

Sammantaget indikerar fyndmaterialet och då främst den ornerade lerskivan och 
kärlformerna en datering till TNII eller MNA.

Figur 40 Koncentration av bränd lera 

och keramik i A18077, från söder. Foto: 

Ylva Wickberg.

Tabell 19 Fynd från A18077.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera  

- lerpackning 491 1159

- lerklining 114 539

Djurben  

- obest., bränt 101 10

Flinta  

- avslag 11 37

- avslag, bränt 4 6

- avslag, retusch 2 30

- avslag/avfall 19 33

- kärna, bränd 1 92

- splitter 17 2

- splitter, bränt 56 5

- spån 1 1

- övrig flinta, bränd 48 97

Fossil, sjöborre 1 37

Keramik 142 561

Lerskiva 4 81

Summa 1012 2690
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Den stora andelen eldpåverkat fyndmaterial och koncentrationen av bränd lera och 
keramik gör att anläggningen kan tolkas som en ugn och den brända leran som den 
kollapsade kupolen. Keramikskärvorna och lerskiveskärvorna utgör delar av bruksfö-
remålen som kommit till användning i ugnen. Vid en jämförelse med de övriga ler-
skivorna i materialet i undersökningen avviker skärvorna i A18077 från de övriga. De 
utgör inte resterna av en hel lerskiva, vilket övriga förmodligen gör, som också tolkas 
som speciellt arrangerade. I A18077 tolkas föremålen inte som speciellt nedlagda och 
arrangerade utan snarare som kopplade till anläggningens funktion som ugn.

Möjliga gravar
Då det under förundersökningen framkom en stridsyxegrav med välbevarat skelett 
(Ifverson 2007:28ff) fanns förväntningar om att det kunde framkomma fler gravar vid 
slutundersökningen. Några tydliga gravar påträffades inte, men tre anläggningar kan 
ha utgjort lite sämre bevarade gravlämningar, som kan daterats till perioden tidigneo-
litikum–mellanneolitikum A.

A23832 
Inom det sydöstra hörnet av Område I framkom ett par avlånga anläggningar som kan 
tolkas som gravar. Den anläggning av dessa som innehöll mest fyndmaterial och är 
bäst daterad är A23832. Anläggningen framstod först som större än den senare visade 
sig vara efter att den rensats fram för hand. Den första inmätningen av anläggningen 

Figur 41 Tvärprofil genom A23832 

från öster. Foto: Elisabeth Rudebeck.
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var 3,5x1,3 m. Fyllningen undersöktes i kvadranter och profiler upprättades och doku-
menterades både i längdriktningen och på tvären. Nedgrävningskanten var diffus och 
framstod som tydlig först i tvärprofilen (se figur 41 och 42). Fyllningen undersöktes 
således i sin helhet och ett jordprov för makrofossilanalys togs.

Nedgrävningen var 2,6x1,0 m stor i ytan och 0,4 m djup (figur 43). Den var orien-
terad i östvästlig riktning. Nedgrävningskanten var som nämnts otydlig i ytan och 
framstod initialt som något oregelbunden. Nedgrävningens norra sida var relativt 
brant medan den södra sidan sluttade mindre brant ner mot den relativt plana bott-
nen. Fyllningen var relativt homogen och bestod av ett huvudsakligt lager av grå till 
ljusgrå, siltig lera med småsten och jämnt spridda fynd. Förutom de fynd som om-
nämns i tabell 20 fanns även små bitar av keramik som inte kunde tillvaratas. På ca 
0,2 m djup framkom en ljusare färgning inom lagret (figur 44). Den var oregelbundet 
avlång i formen, som bredast i öster och smalast i väster. I botten i anläggningens 
västra del framkom ett mindre lager av moränlera som var till synes kulturopåverkat. 
Dock framkom fynd av flintavslag i detta lager, vilket visar att det hörde till fyllningen 
i gropen.

I den sydvästra delen av fyllningen fanns ett område om 0,7x0,3–0,4 m där de 
översta 0,2 m av fyllningen var lös. Området tolkas som en störning som bör ha inträf-
fat efter avbaningen av matjorden. Den kan vara resultatet av att ett djur eller någon 
obehörig grävt i gropen.

I anslutning till anläggningens västra del framkom en anläggning som tolkas som 
en lagerrest (A26209). Den grävdes som ett möjligt stolphål, men visade sig vara grunt 
och utan tydliga nedgrävningskanter.

Figur 44 (under) A23832 i plan under 

utgrävning med den ljusare färgningen. 

Skala 1:20.

s - sten

f - flinta

Figur 42 (över) A23832 i tvärprofil 

från öster. Skala 1:20.

s - sten

f - flinta

1 - grå humös, siltig lera

2 - gulbrun siltig lera

3 - ljusgrå sandig lera

4 - gulbrun lera

5 - gulbrun siltig lera

Figur 43 (mitten) A23832 i längdprofil 

från norr. Skala 1:20.

s - sten

k - keramik

1 - grå humös, siltig lera

2 - gulbrun siltig lera
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Tabell 20 Fynd från A23832.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- avslag/avfall 1 6

Bränd lera  

- enskilda klumpar 17 15

- lerblock/lerpackning 4 7

Djurben  

- obest., bränt 10 2

Flinta  

- avslag 141 382

- avslag, bränt 2 2

- avslag, retusch 4 20

- avslag/avfall 5 1

- borr (alt. spets el. syl) 1 11

- kärna/övrig kärna 4 104

- splitter 11 3

- övrig flinta, bränd 82 278

Keramik 53 141

Summa 335 972

Redan tidigt under utgrävningen framkastades hypotesen att anläggningen ut-
gjorde en grav och grävdes därför med detta i åtanke. Den avlånga ljusare färgningen i 
fyllningen antogs kunna vara spåren efter en begravd kropp med huvudet i väster och 
grävdes mycket noga för att eventuell tandemalj eller liknande skulle upptäckas. Men 
vare sig ben eller tänder av en begravd person kunde identifieras. Fynden och stenarna 
i anläggningen var spridda i fyllningen och kan inte heller sägas ha utgjort gravgåvor 
eller inre gravkonstruktion. Tolkningen är därför osäker och kvarstår som en hypotes.

Keramikmaterialet i fyllningen var relativt stort. De flesta skärvorna är oornerade 
men dekor förekommer på 12 skärvor. Streckornering är vanligast, främst på buk-
skärvor, medan snörornering, enkla intryck och fåror förekommer på enstaka skärvor. 
Bland mynningsskärvorna har endast en kärlform kunnat identifieras, en typ av tratt-
bägare med avstruken mynningskant. Sammantaget kan keramiken dateras till TNII. 
Detta stämmer dock inte överens med den ¹⁴C-datering som utförts.

Flintmaterialet består av en blandning av redskap, avslag och bränd flinta. Eftersom 
materialet var så blandat och det var spritt i fyllningen är det tänkbart att följt med det 
lager som användes för att fylla gropen med. En slitspårsanalys av tre avslag och en borr 
visar att de använts till bearbetning av ben eller horn i tre fall och av skinn i ett fall.

Benen i anläggningen var också spridda i fyllningen och bestod av små, brända 
fragment. Inga obrända ben påträffades som skulle kunnat tolkas som kvarlevor efter 
en begravd person.

Jordprovet innehöll ingen växtmakrofossil förutom träkol. Det enda träslaget i 
provet var bok.

En bit träkol av bok har ¹⁴C-daterats till 4000±32 BP (2570–2475 BC kal. 1 σ, 
Ua-41876) vilket ger en datering till MNBII. Detta är yngre än vad som kan förväntas 
med tanke på keramikens karaktär. Då keramikmaterialet överväger kvantitativt är 
det ändå troligare med en datering till TNII. Träkolsbiten kan ha hamnat i fyllningen 
genom att den dragits ner med rötter, i ett maskhål, en djurgång eller liknande.

Tolkningen av anläggningen är osäker, men det är inte uteslutet att det var en grav. 
Händelseförloppet bör ha inletts med att man grävde gropen. En avliden kan ha lagts 
ner, kanske i någon form av svepning, med tanke på formen av färgningen ifyllningen. 
Inga gravgåvor av beständigt material lades ner med den döda. En liten del av mate-
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rialet man grävt upp lades tillbaka i en hög på botten utan att blandas med jord från 
markytan. Det kan ha skett ganska snart efter att gropen grävdes, möjligen som en 
del av begravningsritualen. Förekomsten av bearbetad flinta i lagret i botten på gropen 
visar att den uppgrävda jorden blev hanterat på något sätt. Sedan fylldes graven igen 
med kulturpåverkad jord från markytan som innehöll keramikskärvor, flintavslag, 
fragment av brända ben, bränd lera och mindre stenar.

Att anläggningen inledningsvis uppfattades som större, nedgrävningskantens otyd-
lighet och den lilla lagerresten i anläggningens västra ände tyder på aktiviteter som 
inneburit att man varit nere under markytan i området direkt omkring graven. Kanske 
grävde man ganska djupt när man fyllde igen graven och i samband med detta tram-
pade runt en del i marken. Det kan också vara möjligt att graven täckts av en liten hög 
vars vikt tryckt ner den understa högfyllningen i moränen och skapat otydligheten. 
Högen har då varit en markering av graven i tillägg till den stolpe (A23854, se ovan) 
som kan ha stått nära den västra änden av graven.

A29217/30606 
Endast knappt 15 m åt söder fanns ytterligare en grop som med viss osäkerhet kan 
tolkas som en grav. Likheten och närheten mellan A23832 och A29217 gör ändå att 
tolkningen är intressant att diskutera.

Fyllningen i anläggningen grävdes ut i sin helhet. Ett jordprov togs för analys av 
makrofossil. Då anläggningen schaktats fram framstod den som större än den egent-
liga nedgrävningen. Den mättes då in som 2,8x2,5 m stor, oregelbundet rund anlägg-
ningen med distinkta gränser. Trots de distinkta gränserna minskade anläggningen i 
storlek vid en andra rensning i samband med att den undersöktes. Den konstaterades 

Figur 45 Tvärprofiler genom A29217 

från väster. Foto: Charlotte Fabech.
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vara 2,8x0,8 m stor och 0,35 m djup. Nedgrävningen var således avlång, orienterad 
i östvästlig riktning. Den hade relativt raka nedgrävningskanter som övergick i en 
mjukt skålad botten (figur 45 och 46).

Fyllningen bestod av en huvudsakligen homogen, gråbrun, humös, siltig lera med 
träkol, smulor av keramik och bränd lera och spridd småsten. Några större stenar låg 
nära anläggningens botten. En regelbunden, gråbrun, något humös färgning framkom 
centralt i fyllningen. Den kunde följas från fyllningens topp till dess botten, och var 
något bredare i väster och något smalare i öster (se figur 47 över plan 2). Denna färg-
ning kan tolkas som spåren efter en konstruktion liknande en kista med en smalare 
huvudände. Några stenar som låg i botten på nedgrävningen kan tolkas som stöd 
för kistan. Den kan således ha bestått av lösa plank eller liknande eftersom den kan 
ha behövt stöd. Inga spår efter den gravlagde kunde identifieras, även om fyllningen 
söktes igenom noga efter tandemalj och liknande.

Figur 46 A29217 i profil från öster. 

Skala 1:20.

1 - gråbrun humös, siltig lera

2 - vitgul siltig lera

Figur 47 A29217 i plan vid fram-

schaktad yta (plan 1) och 0,30 m ner i 

fyllningen (plan 2). Skala 1:20.

s - sten

1 - gråbrun humös, siltig lera

2 - vitgul siltig lera
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Ett område i den västra delen av anläggningen som var 0,3x0,5 m stort och 0,2 m 
djupt bestod av lös fyllning och tolkas som en störning. Det kan ha varit en djurgång 
eller djurbo som fyllts igen med material från kringliggande lager.

Fynden var jämnt spridda i fyllningen och inget av dem påträffades tydligt nedlagt 
på botten av gropen och därför inte entydigt kan tolkas som gravgåva. Keramikskär-
vorna är oornerade och bedöms vara av allmän neolitisk karaktär. En sandmagrad 
skärva avviker dock och har bedömts vara av järnålderskaraktär, troligen från för-
romersk järnålder. Den är sandmagrad till skillnad från det övriga keramikmaterialet 
i anläggningen som är magrat med krossad bergart. Möjligen har den yngre skärvan 
blandats in i materialet genom störningen i västra delen av anläggningen. Den är liten, 
väger endast två gram, och kan således ha hamnat i fyllningen sekundärt. Den neoli-
tiska keramiken är av olika karaktär och bedöms komma från 3 olika kärl.

Flintmaterialet är av blandad karaktär bestående av bland annat avslag och bränd 
flinta. Några flintföremål är dock av extra intresse. En liten borr tillverkad av ett avslag 
är av samma typ som de små borrar som var vanligen förekommande vid den närlig-
gande platsen Almhov. Där påträffades de i stora mängder i tidigneolitiska gropar. Mest 
talrika var de i gropen A6 där man påträffade 89 avslagsborrar. Denna grop har daterats 
till TNI (Gidlöf m.fl. 2006:61ff). Slitspårsanalys av borren i A29217 visar att den an-
vänts vid bearbetning av trä. Ytterligare tre redskap, ett avslag med retusch och två skra-
por, har även de använts vid bearbetning av trä. Vid en analys av 30 flintredskap från 
gropar vid Almhov var det 27 som uppvisade spår av att ha använts och av dessa var det 
två spån som uppvisade spår av träbearbetning (Högberg, Puseman & Yost 2009:1371). 
Den stora mängden borrar på Almhov, tillsammans med förekomsten av spetsnackiga 
yxor, skivyxor och skrapor kan tolkas som att omfattande träarbeten ägt rum på platsen, 
möjligen bland annat träsniderier av trästoder som använts som fasader i gravar (Rude-
beck 2010:194). Närheten mellan Dösemarken och Almhov gör förekomsten av spår av 
just träbearbetning i den möjliga tidigneolitiska graven extra intressant. Kanske pågick 
samma typ av arbeten, dvs. träsniderier för rituell användning, vid Dösemarken? Detta 
kan ha markerats genom deponering av dessa redskap i graven. Men de kan också ha 
legat i markytan och följt med ner i graven vid dess igenfyllnad.

Jordprovet innehöll ingen växtmakrofossil utöver träkol som inte artbestämts.
Det är sannolikt att anläggningen ska dateras till neolitikum, trots förekomsten 

av en mindre skärva av äldre järnålderskeramik, då denna kan ha kommer ner i fyll-
ningen sekundärt. Möjligen ska dateringen snävas in till tidigneolitikum, på grund 
av förekomsten av den borr som på närliggande Almhov förekommer i stora mängder 
under TNI.

Anläggningen tolkas här som en möjlig tidigneolitisk grav, trots avsaknaden av ben 
och tydliga gravgåvor. Det som ändå talar för gravtolkningen är nedgrävningens form, 

Tabell 21 Fynd från A29217.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 22 226

- avslag, bränt 1 1

- avslag, retusch 1 17

- borr 1 2

- skrapa (avslag) 2 80

- övrig kärna 2 114

- övrig flinta, bränd 19 72

Fossil, sjöborre 1 35

Keramik 22 53

Summa 71 600
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förekomsten av den kistformade färgningen, förekomsten av stenar i botten som kan 
ha fungerat som stöd för kistan samt den tunna lagerrest som rensades bort i samband 
med undersökningen som skulle kunna vara en högrest eller liknande. Möjligen kan 
några av fynden ha utgjort gravgåvor, t.ex. flintborren och sjöborren. De har i så fall 
lagts ner i samband med gravens igenfyllning och inte då kroppen/kistan legat ex-
ponerad på botten. Ett hypotetiskt händelseförlopp skulle då ha inletts med att man 
grävde gropen för graven, sedan satte ner en kista med den avlidna personen och efter 
det fyllde igen med kulturpåverkad jord från den direkta omgivningen. Möjligen lades 
ett par gravgåvor ner i samband med igenfyllningen, och möjligen täcktes graven sedan 
av en liten hög.

Förekomsten av två liknande anläggningar, A23832 och A29217, i närheten av 
varandra, med samma orientering och samma typ av tunna lager kring nedgrävningen, 
stärker tolkningen att detta var samma typ av anläggning och att det kan ha rört sig 
om gravar. Möjligen var de inte samtida, och då A29217 kan ha varit äldre än A23832.

A3372 
I den norra delen av undersökningsytan, inom Område II, framkom redan under ut-
redningen delar av en anläggning som då inte ägnades någon uppmärksamhet (Gidlöf 
2005). Den schaktades fram i sin helhet vid förundersökningen, dock utan att under-
sökas. Dess karaktär, främst dess form och stora stenar i ytan, gjorde att den ansågs 
vara en möjlig grav (Ifverson 2007:45f). Därför undersöktes anläggningen som en 
sådan vid slutundersökningen, men tolkningen har inte säkerställts.

Anläggningen grävdes ut i sin helhet i plan genom stickgrävning och dokumente-
rades i plan i fem nivåer, I–V. Ett träkolsprov togs vid nivå III. Sticken korresponderar 
med de tre lager som identifierades i fyllningen (L1-stick I och II, L2-stick III och IV, 
L3-stick V).

Gropen var 1,80x1,34 m stor och 0,43 m djup. Den var orienterad i nordväst till 
sydostlig riktning. Den hade svagt sluttande eller raka sidor, bitvis med visst över-
häng, och en i huvudsak plan botten. Fyllningen bestod av tre lager. Lager 1 var det 
översta lagret och bestod av en homogen, mörkbrun, kraftigt humös, sandig silt med 
inslag av underlagsmaterial längs sidorna. Det mittersta lagret, lager 2 (se figur 48), 
bestod av brungrå till grå, sandig silt som var något humös i den övre delen och med 
underlagsmaterial längs sidorna. Över det understa lagret, lager 3, fanns tunna linser 
av underlagsmaterial. Både dessa linser med framförallt inblandningen av underlags-
material längs kanterna tolkas som spår av de inras som resulterat i de överhäng som 
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syntes i nedgrävningens sidor. Lager 3 bestod av en ljusgrå, sandig silt, ställvis med 
mörkare inslag. Det låg i botten på nedgrävningen och var betydligt mindre i plan än 
den övriga fyllningen.

Det fanns rikligt med stenar spridda i fyllningen och de flesta tycktes inte ligga i 
något mönster. Centralt i anläggningen låg dock 3–4 större stenar som tycks ha lagts 
på rad. Ett par av de större stenarna låg nära botten i det undre lagret. De har således 
lagts på plats kort efter att gropen grävdes. Fynden var spridda i fyllningen. En del 
keramik var så dåligt bevarad att den inte gick att ta tillvara. Det rörde sig om små 
mängder och tolkas som upplösta skärvor snarare än hela kärl. Det fanns även i sot-
fläck på nivå IV i den sydvästra delen av anläggningen.

Keramiken består endast av ett fåtal skärvor. De är oornerade och har bedömts ha 
en allmän neolitisk karaktär. Tre av skärvorna är närmast att beskriva som mindre 
klumpar av bränd lera. De har bedömts utgöra delar av något föremål som formats av 
lera och sedan bränts. Detta föremål kan ha haft en plastisk form, men vilken är inte 
möjligt att avgöra på grund av att så lite är bevarat. Kanske var det en gravgåva?

Flintmaterialet i fyllningen är av blandad karaktär och kan ha följt med igenfyl-
landsmaterialet ner i gropen. Det kan dock vara värt att notera förekomsten av en 
skrapa och ett slipat avslag, samt att fyra av stenarna i fyllningen var bearbetade. De 
låg alla långt ner i fyllningen och hör till det som hamnade i gropen först vid igenfyll-
ningen. Kan de ha lagts ner i botten? I fyllningen fanns inga ben alls. Möjligen beror 
detta på bevaringsförhållandena i gropen.

En bit träkol av salix har ¹⁴C-daterats till 4475±38 (3340–3090 BP kal. 1 σ, Ua-
41875). Det ger en datering till främst MNAI, men varken sista delen av TNII och 
tidigaste delen av MNAII kan uteslutas.

Om gropen ska tolkas som en grav inleddes händelseförloppet med att gropen gräv-
des. Två av de stora stenarna i botten (0,5 och 0,45 m som störst) kom på plats tidigt 
efter att gropen grävts. Flera stenar har lagts på plats, bland annat de med bearbetnings-
spår. En rad av stenar längs gropens längdriktning bildades av stennedläggningarna. 
Man har trampat runt i botten på gropen vilket resulterat i det undre lagret, möjligen 
i samband med förberedelser och begravning. Om någon gravlagts i gropen bör det ha 
varit någon gång i detta skede. Gropen kan ha stått öppen en tid, inte nödvändigtvis 

Tabell 22 Fynd från A3372.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- fragment med slityta 1 597

- handsten med krossyta 2 1002

- handsten med slit-, krossyta 1 290

Bränd lera  2 13

Flinta  

- atypisk skrapa, avslag 1 60

- avslag 26 281

- avslag, bränt 2 22

- avslag, retusch 3 84

- avslag, slipat 1 2

- avslag/avfall 13 116

- avslag/avfall, bränt 4 30

- knuta med bearbetning 1 113

- kärna 11 538

- kärna, bränd 1 51

- övrig flinta, bränd 3 2

Keramik 5 46

Summa 77 3247
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speciellt länge, men tillräckligt för att linserna av underlagsmaterial bildats i det som 
då var botten av gropen. Kanske stod gropen öppen i väntan på att begravningen skulle 
ske? Igenfyllningen efter detta skedde sedan relativt snabbt, med fyllnadsmassorna i 
lager 1 och 2. Det övre lagret, dvs. det som skyfflades ner i gropen sist, var mer humöst, 
troligen bestående av matjord. Det kan innebära att man fyllt gropen med det material 
som grävts upp ur marken när man grävde den, och det material som först grävdes upp 
också va det som lades tillbaka sist. I dessa massor fanns rikligt med sten. Dessa har 
förmodligen samlats in i ett större område. I marken kring anläggningen fanns inga 
större mängder sten. I samband med igenfyllningen har gropens sidor rasat in. Detta 
ska inte tolkas som att gropen stått öppen en längre tid, då underlaget var sandigt och 
relativt löst och kan ha rasat ganska snart efter att gropen grävdes. Därmed kan hela 
händelseförloppet ha gått relativt snabbt.

Diskussion om de möjliga gravarna
Alla tre anläggningar som här presenteras som möjliga gravar uppvisar inte några tyd-
liga drag som är avgörande för gravtolkningen. Det finns inga bevarade skelett, inga 
tydliga stenramar eller -kistor och inga föremål som tydligt nedlagts som gravgåvor. 
Därför är gravtolkningen i alla tre fallen osäker. Det finns dock anledning att disku-
tera möjligheten att de faktiskt utgjorts av gravar.

Då de utgör nedgrävningar utan tydliga stenkonstruktioner skulle de kunna kate-
goriseras som typ a i den indelning av flatmarksgravar som gjorts i Danmark. Dessa 
gravar bestod endast av nedgrävningar, ofta långovala eller rektangulära med rundade 
hörn. De var oftast östvästligt orienterade, även om orientering i andra väderstreck 
också förekom. Gravarna av typ a förekom under hela den tidigneolitiska perioden 
samt under inledningen av MNA (Ebbesen 1994:51f, 80). Typ a-gravar hade vanligen 
inga spår efter gravmarkering över jord. De var vanliga i genomgången av danska 
gravar (Ebbesen 1994:60, 66). Även i en genomgång av neolitiska flatmarksgravar i 
Malmöområdet visade sig typ a vara vanligast. Karaktäristiskt för dessa var att bara ett 
fåtal hade bevarade skelettdelar och att de med bevarade ben av den döda inte innehöll 
gravgåvor (Hadevik 2009:44ff).

De tre möjliga gravarna på Dösemarken passar således in på denna typ. De två an-
läggningarna på Område I i söder, A23832 och 29217, var liksom majoriteten i Dan-
mark orienterade i östvästlig riktning. Den på Område II i norr, A3372, avvek med sin 
orientering i nordväst till sydostlig riktning. Sådana variationer kan dock förekomma.

De tre möjliga gravarna var förmodligen inte helt samtida. Möjligen tillkom de i en 
sekvens: A29217 – A23832 – A3372. Det är dock möjligt att de två sista var samtida, 
eller tillkom i omvänd ordning. De två sydliga gravarna kan också haft någon form 
av kronologiskt samband. Orienteringen och närheten i rummet gör det troligt att 
de refererar till varandra. Möjligen uppfördes A23832 för att A29217 redan fanns på 
platsen. Det finns ett par liknande gravar på lokalen Saxtorp 23 där två gravar med 
10 m mellanrum påminner om dem på Dösemarken. Saxtorpsgravarna innehöll inga 
skelettrester eller gravgåvor. I båda gravarna fanns färgningar som tolkas som spår efter 
kropparna. Den ena Saxtorpsgraven kan ha haft en överbyggnad vilket indikeras av 
stolphål vid gavlarna. Den dateras till TNI (Andersson 2003:67f). De två gravarna på 
Dösemarken kan dock ha varit markerade med högar, men det är långt ifrån säker-
ställt.

Närheten till den stora gravplatsen vid Almhov gör de eventuella gravarna på Döse-
marken intressanta. Dösemarkens relativt oansenliga gravar var av en annan karaktär 
än Almhovs stora dösar och långhögar. Om de var samtida kan de representera olika 
traditioner och möjligen skikt i samhället. Men förekomsten av avslagsborren och yt-
terligare två redskap i graven A29217 som använts på trä visar att det kan ha funnits 
likheter i traditionerna, om man tolkar föremålen som nedlagda för att de använts i 
någon ritual kopplad till gravläggningen.
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Brunnar 
I den norra delen av Område II framkom redan under förundersökningen en grupp 
större anläggningar under ett lager som var 18,6x14,2 m stort. Lagret benämndes 
A3326 vid förundersökningen och A206590 vid slutundersökningen. Det bestod 
egentligen av två lager, ett övre av humös torv samt ett undre av humös, sandig torv. 
Lagret har bildats ovanpå ett större antal brunnar (se figur 49). Fem brunnar iden-
tifierades under förundersökningen, två större med grå, svagt humös fyllning som 
konstaterades kunna vara av neolitiskt datum genom keramikfynd och tre mindre som 
skar de äldre. De yngre var fyllda av en fyllning som liknande det överliggande lagret 
och det föreslogs att de kunde vara grävda under järnålder. Två av dem innehöll be-
varade delar av brunnskonstruktionen av trä respektive flätverk (Ifverson 2007:42ff). 
Under slutundersökningen framkom ytterligare fyra brunnar i området. Två av dessa, 
A206700 samt den yngre delen av A206931, kan förmodligen räknas till den yngre 
gruppen brunnar. Resterande brunnar hör till den neolitiska fasen. En av brunnarna 
hade delvis undersökts i samband med förundersökningen. Totalt fanns således nio 
brunnar under lagret, varav fyra var neolitiska och fem förmodligen kan knytas till 
järnåldersfasen av bebyggelsen. Ytterligare en anläggning under lagret utgjordes av en 
grundare grop (A206730, se ovan). Av de neolitiska brunnarna kan två dateras gene-
rellt till neolitikum, en mer specifikt till MNA (A206617) och en som undersöktes vid 
förundersökningen till MN (A9879/9552). Då brunnarna ger ett intryck av att ha varit 
samtida kan brunnsområdets tidigaste fas förmodligen dateras till MNA.

Storleks- och formmässigt skilde de äldre brunnarna sig från de yngre. De neoli-
tiska brunnarna var större och nedgrävningarna var vidare vilket innebär att brunns-
karen var bredare än de yngre som hade mer utpräglat trattformade brunnskar. De 
äldre brunnarna har således saknat en avsats att kliva ner på för att nå vattnet. En 
jämförelse med andra neolitiska brunnar i Dösemarkens närhet visar att brunnarna 
i det norra brunnsområdet på Dösemarken utmärker sig genom den vida formen. På 
Almhov söder om Dösemarken framkom ett par brunnar som daterats till tidig- och 
mellanneolitikum. Den ena, som framkom under en dös, hade en relativt tydlig tratt-
form, medan den andra hade mer lodräta sidor (Gidlöf m.fl. 2006:87ff). Det är således 
möjligt att brunnarna på Dösemarken ska betraktas mer som stora vattenhål, istället 
för regelrätta brunnar.

Figur 49 Plan över brunnsområdet på 

Område II. Begränsningen utgjordes 

av lager A3326/A206590 marke-

rat med ljusgrått. De fyra neolitiska 

brunnarna (A206617, A9879/A9552, 

A206636/A206931, A206713/A9874) 

är markerade med mellangrått. De 

fem brunnarna (A9511, A9527, A9541, 

A206700, A206931) som kan dateras 

till järnålder är markerade med mörk-

grått. Skala 1:200.
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A206617 
Anläggningen var den nordligaste av de brunnar som påträffades under lager A3326/
A206590. Nedgrävningen var i plan 3,10x2,65 m stor och det bevarade djupet var 0,62 
m. Anläggningen snittades i östvästlig riktning med hjälp av grävmaskin och under-
söktes alltså till 50 %. Ett jordprov togs i fyllningen. I den södra delen av anläggningen 
fanns ett mindre stolphål. Stolphålet kan inte kopplas till brunnens användningstid då 
det skurit fyllningen i brunnen.

Nedgrävningen bestod av två delar, en djup och en grundare del. Den sistnämnda 
var 0,35 m djup. Fyllningen var densamma i båda delarna varför de bör vara samtida. 
Den djupa delen hade en sluttande sida med en mindre avsats i väster, en brantare sida 
i öster och relativt plan botten. Den grunda delen hade mjukt rundad sida i öster och 
skålad botten. Fyllningen bestod av en grå, flammig, svagt humös, siltig sand, med 
enstaka stenar och träkolsfragment. I botten fanns ett 0,1 tjockt, varvigt lager som var 
ljusare och lerigare än huvuddelen av fyllningen och uppfattades som avsatt av vatten.

Det tillvaratagna fyndmaterialet består endast av keramikskärvor (22 st/88g). De 
påträffades i två koncentrationer mot botten av fyllningen. De har alla bedömts vara 
av neolitisk karaktär. Några av skärvorna är dekorerade med en vertikal vulst av en 
typ som kan vara både mellan- och senneolitisk. Ett par mynningsskärvor visar att en 
kärlform med rak mynning och kort hals var representerad, som här förmodligen ska 
dateras till slutet av TN och början av MN. Det innebär att materialet sammantaget 
pekar mot en datering i MNA.

Anläggningen ska ses i samband med de omkringliggande anläggningarna och 
tolkas som en brunn. Brunnsområdet var beläget 8,5 m norr om den grop som tolkas 
som ett nedsänkt golv i ett mellanneolitiskt hus (A204855). Det senare innehöll bland 
annat keramikkärl av samma formtyp som fanns i brunnen A206617, och har daterats 
till tidig MNA. Detta överensstämmer med brunnens datering. Huset och brunnsom-
rådet kan därmed kopplas samman.

A206636/A206931
En meter åt söder framkom en brunnsanläggning som bestod av två brunnar. Den yngre 
av dessa beskrivs i järnåldersavsnittet nedan. Ovanför dessa låg ett sättningslager som 
kom att dokumenteras med ett eget anläggningsnummer pga. grävningstekniska skäl, 
A206636. Detta snittades med grävmaskin tvärs över i nordsydlig riktning. Lagret mätte 
4,4x4,0 m och var drygt 0,1 m djupt. Det bestod av en brungrå, siltig lera med inslag av 
sot. Detta lager tycks ha fyllt ut en svacka som bildats när fyllningen i brunnarna sjunkit 
ihop. Inga fynd kunde knytas till lagret. Som lösfynd intill lagret påträffades dock ett 
fragment av en sten med en slityta som kan ha används för slipning eller malning.

Under detta lager framträdde fyllningarna i två brunnsfaser. Även dessa snittades 
med grävmaskin i nordsydlig riktning, dock lades snittet en dryg meter öster om snit-
tet genom A206636. Ett jordprov togs i den äldre brunnen.

Den större nedgrävningen, som på längden mätte 4,4 m, utgjorde den äldsta brunn-
nen. Den var 1,3 m djup. Nedgrävningens kanter är inte dokumenterade i sin helhet, 
men tycks ha varit sluttande ner mot en svagt skålad botten. Tre fyllnadslager kunde 
identifieras bestående av ett övre lager av gul lera, ett mellanlager av grå lera och ett 
undre lager av grå sand. Gemensamt för dessa var den svaga färgningen och nästan 
totala avsaknaden av humus. Inga fynd gjordes i dessa lager.

Mönstret känns igen från de anläggningarna undersökta vid förundersökningen: 
en större, flack brunn med svagt humös fyllning som i ett senare skede skurits av en 
mindre brunn med tydligt brunnskar som fyllts med humösare fyllning.

De två faserna i A206931 kan förmodligen dateras till samma perioder som övriga 
brunnar i området: den större till neolitikum och den mindre till järnålder. Om den 
äldre dateras i analogi med närliggande A206617, kan den dateras till MNA.
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A206713/A9874
Under förundersökningen lades ett snitt genom den större anläggningen A9874. Det 
var en brunn som mätte 5,8 m på längden och var drygt 1 m djup. Keramik i fyll-
ningen indikerade en neolitisk datering. Vid slutundersökningen undersöktes den 
nordvästra delen av anläggningen genom ytplock av fynd och genom att skolelever i 
samband med den pedagogiska verksamheten i undersökningen grävde i den översta 
fyllningen i anläggningen. De undersökte endast de översta 0,2 m, vilket innebär att 
alla tillvaratagna fynd framkommit ytligt i anläggningen. Fyllningen bestod av en 
mörkgrå, något humös, sandig silt med enstaka stenar. 

Hela flintmaterialet uppvisar en vitpatinering som känns igen från övriga neolitiska 
anläggningar i detta område. Dateringen av brunnen till neolitikum stärks därmed. 
Om brunnen dateras i analogi med närliggande brunnar, kan dateringen specificeras 
till MNA.

A21628
Ytterligare en neolitisk brunn framkom inom undersökningen men i Område I, nära 
den nordliga begränsningen av den sydöstra delen av området. Den framkom nära 
en grop, A21646, med flera likheter med A21628. Fyllningen i den södra halvan av 
anläggningen undersöktes för hand i stick om 0,2 m till 0,6 m djup medan resterande 
grävdes med hjälp av grävmaskin. Fyllningen i de tre övre sticken gicks igenom på 
hackbord. Dock nådde man inte botten på grund av kraftigt vattentillflöde.

Anläggningen var 1,9x1,8 m stor i ytan och var mer än 1,7 m djup. Då fyllningen 
riskerade att rasa in vid undersökningen upprättades ingen profilritning men på foto-
grafier ser sidorna ut att ha varit sluttande ner mot ett brunnskar. Fyllningen bestod 
av en grå, mycket sandig silt med inslag av spridda träkolsbitar. Centralt, högt upp i 
fyllningen, låg en samling större stenar. Gränsen till omgivande sandiga underlag var 
mycket otydlig. Fyllningen var ljust grå längre ned i brunnskaret.

Fyndmaterialet var relativt rikligt. Benmaterialet var dock litet. Det uppvisar en 
sammantaget hög grad av weathering, den högsta i undersökningen. Det bör således 
ha varit exponerat innan det deponerades i fyllningen i brunnen. Men inget av benen 
har spår av hundgnag.

Keramikmaterialet är också litet. Det tre skärvorna från bland annat en odekorerad 
buksida består av ett gods av tidig- eller mellanneolitisk karaktär. Flintamaterialet är 
rikligt. Bland annat påträffades ett flintstycke som kan karaktäriseras som en symbo-
lisk yxa eller möjligen ett förarbete till en yxa.

Den svagt humösa fyllningen med vag begränsning mot underlaget samt den sam-
lade bilden av fyndmaterialet gör att brunnen kan tolkas som neolitisk. Det påpekas 
i dokumentationsmaterialet att den avviker i karaktär från de järnåldersbrunnar som 
undersökts i området. Den är dock även mindre än de neolitiska brunnar som kon-
staterats i brunnsområdet i Område II. A21628 ska snarare sättas i samband med den 
närliggande gropen A21646 som tycks ha fyllts igen med samma typ av material som 
A21628.

Tabell 23 Fynd från A206713.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 18 77

- avslag, bränt 1 2

- avslag/avfall 10 35

- kulflinta 1 14

- övrig flinta, bränd 2 18

Summa 32 146
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Brunnen kan ha hört till den bosättning som låg i områdets sydöstra hörn. Den 
låg dock på långt avstånd från husen. Den låg knappt 90 m från det tidigneolitiska 
hus 36, men närmare andra anläggningar från samma period, t.ex. 50 m från ugnen 
A23016. Brunnen, och den förmodligen samtida gropen A21646, är intressanta då de 
låg utanför den gräns som möjligen markerats av ensamstående stolpar. Detta har de 
gemensamt med några andra samtida gropar som lång på avstånd från bosättningen. 
Dessa (A28411 och A12461) innehöll dock speciella deponeringar, vilket A21628 och 
A21646 tycks sakna.

YNGRE MELLANNEOLITIKUM–ÄLDSTA BRONSÅLDER

Lämningarna från yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder låg i huvudsak koncen-
trerade till en svag höjd i den västligaste delen av Område I (figur 50). Den högsta 
inmätta anläggningen på höjden låg på strax över 12,5 m ö.h. (efter schaktning). Ge-
nerellt låg anläggningarna på ca 12–12,5 m ö.h. Norrut, österut och söderut planade 
sluttningen sakta ut och anläggningarna här låg endast ett fåtal decimeter lägre än 
på höjden. Västerut har höjdsträckningen fortsatt in i det som idag utgör Limhamns 
kalkbott. Trots de små faktiska höjdskillnaderna upplevdes höjden både före och efter 
schaktning som ett tydligt topografiskt inslag i området. Underlaget på höjden bestod 
i huvudsak av moränlera men det fanns även mindre partier med grusigt material.

Ytterligare huslämningar från perioden låg i den östra delen av Område I/till-
läggsytan (figur 51). Husen låg på en för ögat mer flack och svag höjdsträckning än 
huslämningarna i den västra delen av Område I men höjden över havet är jämförbar. 
Ytterligare två lämningar tolkade som rester efter hus från perioden framkom inom 
Område II (figur 52).

Palissad
Hägnad 2, A24
Hägnad 2 (hädanefter palissaden) låg på höjden i den västra delen av Område I och 
framkom vid avbaning. En majoritet av stolphålen framkom direkt vid avbaningen då 
stolphålen var tydliga i plan och yttre förhållanden som ljus och markfuktighet var 
gynnsamma. Partier med luckor i stolphålsraden handrensades. Likaså handrensades 
ytor i anslutning till palissadens båda ändar. Inga fler stolphål framkom vid handrens-

Tabell 24 Fynd från A21628.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- får 1 1

- svin 1 5

- obest. 7 1

Flinta  

- avslag 67 297

- avslag, bränt 1 1

- avslag, retusch 3 44

- avslag/avfall 52 228

- avslag/avfall, retusch 2 21

- knuta m. bearbetning 2 85

- kärna 5 238

- skrapa (avslag) 1 55

- symbolisk yxa/förarbete 1 58

- övrig flinta, bränd 27 113

Keramik  3 13

Summa 173 1160
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ningen. Totalt grävdes 20 stolphål ut. Stolphålen grävdes ut till hälften. De grävdes ut 
med hjälp av spade och fynd handplockades. Jordprover togs i två stolphål i syfte att 
få fram underlag för ¹⁴C-datering. Efter regn ytbesiktigades stolphålen i syfte att leta 
efter fynd, framförallt flinta (jfr. Brink & Hydén 2006:50).

Palissaden låg på ca 12–12,5 m ö.h. (schaktad yta). Palissaden var ca 88 m lång 
(figur 53). Den hade en relativt regelbunden böjd sträckning. I söder gav den dock ett 
något kantigt intryck. Totalt har 53 stolphål tolkats tillhöra palissaden. I några fall har 
indragna stolphål tolkats tillhöra palissaden pga. likhet i form och fyllning i jämförelse 
med stolphål i huvudraden. A17061 och A17096 utgjordes av dubbelstolphål. I A17061 
tyder sektionen på att två relativt jämnstora stolpar stått bredvid varandra (det västra 
stolphålet var marginellt mindre). Det finns ett mindre skilje mellan dem som visar 
på två åtskilda nedgrävningar. I A17096 tyder sektionen på att en mindre stolpe kan 
ha stått intill en större stolpe. Den mindre stolpen har stått på palissadens insida, dvs. 
väster om den större stolpen. Avståndet mellan de enskilda stolphålen varierade mellan 
ca 0,65 m upp till 1,60 m men i huvudsak låg avståndet på ca 1,0 m (avstånd har endast 
mätts i partier där raden framstår som välbevarad). Det finns en tendens till något 
kortare avstånd i palissadens norra del. Stolphålens huvudsakliga form i plan var rund 
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Figur 52 Samtliga inmätta anläggningar 

och moderna diken på Område II. Läm-

ningar som redovisas i det här avsnittet 

är markerade. Skala 1:1 000.
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Figur 53 Palissaden i plan. Skala 1:400.

eller något oval. Storleken i plan på de som grävts ut skiftade mellan 0,47 m som störst 
till 0,16 m som minst. I sektion var de i huvudsak skålformade eller med raka sidor 
och plan botten. Ett fåtal var spetsiga i sektion. Djupen uppgick till mellan 0,04 m och 
0,26 m. Fyllningen i de stolphål som undersöktes bestod generellt av brungrå silt med 
varierad mängd sot/träkolsfragment. Sot/träkolsfragment har även iakttagits i ytan på 
flera av de stolphål som inte grävts ut. Ett stolphål innehöll ett par eldpåverkade stenar. 
I övrigt fanns det inga stenar i fyllningarna. I ett par fall kunde stolpmärken urskiljas 
i fyllningarna. Stolpmärkena mätte 0,14–0,22 m i diameter (jfr. Svensson 2002:33; 
Brink 2009a:214, 238).

Palissadens ursprungliga omfattning kan inte sägas ha klarlagts fullt ut. Senare 
aktiviteter har påverkat bevaringsgraden. I flera fall har den påverkats av grävandet av 
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gropar och av anläggandet av moderna diken (figur 50). Ett par huskonstruktioner, 
hus 5 och 30, skär dessutom palissaden. Stolphålen i hus 30 tolkades efter schaktning 
som ett möjligt ingångsparti i palissaden. Efter utgrävning visade sig stolphålen i huset 
skilja sig avseende form och fyllning från palissadstolphålen. Palissadens avslut i både 
norr och söder får ses som osäkra, den kan ha fortsatt vidare åt både nordväst och 
sydväst. I norr blev stolphålen successivt grundare och det nordligaste stolphålet var 
endast 0,04 m djupt. I förlängningen mättes enstaka objekt in men de utgick efter un-
dersökning. I sydväst fanns stolphål/stolphålsstrukturer i ungefärlig förlängning av pa-
lissaden men dessa kunde efter utgrävning inte omedelbart tillföras palissaden. Några 
säkra ursprungliga öppningar i palissaden har inte kunnat beläggas. De luckor som 
finns i raderna kan generellt hänföras till dåliga bevaringsförhållanden. Vid under-
sökningstillfället lyftes dock ett par luckor fram som möjliga ursprungliga öppningar. 
Mellan A16992 och A17003 finns en 3,8 m bred lucka som kan ha utgjort en öppning. 
Stolphålen är också förhållandevis djupa, 0,22 respektive 0,16 m, vilket kan tala för 
att det inte är dåliga bevaringsförhållanden som skapat den begränsade luckan i stolp-
hålsraden. Dock fanns det en lagerrest i luckan som kan ha gjort att eventuella stolphål 
inte upptäcktes här (trots handrensning). Vid undersökningen lyftes lagerresten fram 
som ett möjligt resultat av att man gått mycket genom den möjliga öppningen. Något 
längre norrut, mellan A17038 och A17049, finns en 5,0 m bred lucka som även den 
tolkades som en möjlig ursprunglig öppning. Även här är djupet på stolphålen rela-
tivt djupt – A17038 var 0,16 m djupt och A17061 var 0,17 m djupt (A17049 grävdes 
inte ut). Strax väster om den möjliga öppningen låg fyra stolphål som inledningsvis 
tolkades som en del i en potentiell öppningskonstruktion. Ett av dem utgick efter un-
dersökning. Övriga stolphål var relativt lika avseende form och djup i jämförelse med 
palissadstolphålen men uppvisade en avvikande fyllning jämfört med dessa. De hade 
en mycket blek fyllning utan innehåll av sot eller träkolsfragment medan A17038 och 
A17061 innehöll träkolsfragment, i det förra fallet i riklig mängd. Sammantaget går 
det inte att belägga att de tre stolphålen tillhört en öppningskonstruktion i palissaden.

Fynden består av flinta och keramik. Flintan består av avslag (7 st/71 g), bränd 
flinta (3 st/3 g) samt en skrapa (avslag) med en vikt på 27 g. Skrapan påträffades i 
ytan på A14514. Keramiken består av en skärva med en vikt på 14 g. Fyndmaterialet 
kan inte säkert knytas till palissaden och aktiviteter i anslutning till denna. I sam-
manhanget bör stolphålet A17464 nämnas (figur 53) Stolphålet låg ca 9,0 m öster om 
palissaden. I A17464 låg 7 stora avslag av danienflinta med en vikt på 798 g depone-
rade. Det fanns även ett mindre avslag (2 g) i stolphålet. De stora avslagen utgörs av 
avslag från produktion av fyrsidiga flintredskap. Avslagens storlek och förekomsten av 
krusta visar att de tillhör de tidiga stadierna i produktionen (se Högberg 1998). Fyra av 
avslagen har passning, dvs. de tillhör en sammanhållen produktion. Sannolikt tillhör 
resterande tre avslag också denna produktion. Stolphålet och avslagen kan inte med 
säkerhet kopplas samman med palissaden, men förekomsten av avslag från produktion 
av fyrsidiga flintredskap har på andra lokaler en tydlig koppling till palissadanlägg-
ningar (se t.ex. Svensson 2002; Brink 2009a). De två jordprover som togs innehöll 
träkol av ek och hassel samt obestämda rötter (A14502) respektive träkol av ask, hassel, 
björk samt fragment av hasselnötsskal (A17096).

Utseende i plan och fyllning i stolphålen tillhörande palissaden skilde sig tydligt 
från stolphålen i hägnad 1 (se nedan). Redan i samband med avbaning tolkades därför 
de båda hägnadslämningarna preliminärt som två i tid skilda objekt även om samti-
dighet inte uteslöts. Träkol av ek (egenålder ≤ 25 år) från A14502 ¹⁴C-daterades till 
4032±32 BP (2580–2485 BC kal. 1 σ, Ua-39892). Det daterade materialet valdes ut 
med utgångspunkt i att det tillhört den stolpe som stått i stolphålet. Träkolet av ek och 
ask tolkas båda som möjliga rester efter palissadens byggnadsmaterial (jfr t.ex. Brink 
2009a:216). Övrigt förkolnat växtmaterial har sannolikt inte med hägnaden som kon-
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struktion att göra även om det inte helt kan uteslutas. Hassel och björk skulle kunna 
vara rester efter utfyllnad mellan stolparna.

Sammantaget gör palissadens form och datering att den förs till den sydskandina-
viska palissadtraditionen vilken dateras till sent mellanneolitikum A–första halvan av 
mellanneolitikum B, ca 3100–2500 BC (Svensson 2002; Thörn 2007; Brink 2009a). 
Det finns inga tecken på olika faser i konstruktionen. Förekomsten av enstaka dub-
belstolphål och indragna stolphål kan tyda på att palissaden reparerats och/eller krävt 
stöttor för att hållas uppe (jfr. Svensson 2002:33). Sektionerna i de indragna stolphålen 
tyder inte på att stolparna stått lutade mot palissaden, men de var så pass grunda att 
spår efter en eventuell lutning kan ha försvunnit. Klara bevis för utfyllnadsmaterial 
mellan stolparna saknas (se dock ovan) men kan ha funnits (jfr. Svensson 2002:34; 
Brink 2009a:216). Den regelbundna och tydliga förekomsten av sot och träkol i stolp-
hålsfyllningarna tyder på att palissaden har brunnit (jfr. Svensson 2002:34, 38; Thörn 
2007:85).

Hägnad
Hägnad 1, A23
Hägnad 1 (hädanefter hägnaden) låg på höjden i den västra delen av Område I och 
framkom vid avbaning. Stolphålen framkom direkt vid avbaningen då stolphålen var 
tydliga i plan och yttre förhållanden som ljus och markfuktighet var gynnsamma. De 
mindre luckor som finns i raden handrensades i samband med schaktningen. Ytor i 
anslutning till hägnadens båda ändar handrensades också. Totalt grävdes 11 stolphål 
ut. Stolphålen grävdes ut till hälften. De grävdes ut med hjälp av spade och fynd hand-
plockades. Jordprover togs i två stolphål i syfte att få fram underlag för ¹⁴C-datering. 
Efter regn ytbesiktigades stolphålen i syfte att leta efter fynd, framförallt flinta (jfr 
Brink & Hydén 2006:50).

Hägnaden låg på ca 12,3–12,4 m ö.h. (schaktad yta). Hägnaden var ca 43 m lång 
(figur 54). Den hade en i huvudsak böjd sträckning men med en indelning i våg-
segment. Formen gav intrycket att insidan utgjordes av ytan söderut. Totalt har 37 
stolphål tolkats tillhöra hägnaden. Avståndet mellan de enskilda stolphålen varierade 
mellan ca 0,50 m upp till 1,50 m men i huvudsak låg avståndet på ca 1,0 m eller strax 
därunder (avstånd har endast mätts i partier där raden var välbevarad). Stolphålens 
huvudsakliga form i plan var rund eller något oval. Storleken i plan på de som grävts 
ut skiftade mellan 0,40 m som störst till 0,19 m som minst. I sektion var stolphålen i 
huvudsak skålformade. I något fall hade de plan botten. Djupen uppgick till mellan 
0,04 m och 0,19 m. Fyllningen i de stolphål som undersöktes bestod generellt av blekt 
brungrå lerig silt med små inslag av träkolsfragment.

Hägnaden hade tydliga avslut i de båda ändarna (figur 54). Inga ytterligare stolphål 
åt varken öster eller väster bedömdes ingå i hägnaden. Även om stolphålen var tämligen 
grunda fanns det inget som tydde på sämre bevaringsförhållanden åt varken öster eller 
väster om de båda hägnadsändarna. Ett modernt öst–västligt dike kan däremot ha 
förstört ytterligare ett par stolphål i respektive ände. Nord–sydliga diken kan även ha 
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Figur 54 Hägnaden i plan. Skala 1:400.
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förstört stolphål inom raden. Det finns ett fåtal luckor i raden som hypotetiskt kan ha 
utgjort ursprungliga öppningar. Detta kan dock inte beläggas med säkerhet.

Fynden består av flinta och keramik. Flintan består av två avslag (39 g) varav ett 
är bränt. Keramiken kommer från A13830 och består av tre skärvor med en vikt på 
3 g. Fyndmaterialet kan inte säkert knytas till hägnaden och aktiviteter i anslutning 
till denna. De två jordprover som togs innehöll träkol av ask och björk samt mindre 
oidentifierade fragment (A11416) respektive träkol av ask, hassel, björk, oidentifierade 
fragment samt en kärna av emmer-/speltvete (A13853).

I samband med undersökningen uppfattades hägnaden som skild i tid från palis-
saden (se ovan). Stolphålen var grundare och hade en blekare fyllning, och med ett 
mindre inslag av träkol än i palissadstolphålen. Träkol av ask (egenålder ≤ 25 år) från 
A13853 ¹⁴C-daterades till 3747±46 BP (2280–2040 BC kal. 1 σ, Ua-39891). Det da-
terade materialet valdes ut med utgångspunkt i att det tillhört den stolpe som stått i 
stolphålet. Övrigt förkolnat växtmaterial har sannolikt inte med hägnaden som kon-
struktion att göra även om hassel och björk skulle kunna vara rester efter utfyllnad 
mellan stolparna.

Hägnaden ger formmässigt intryck av att tillhöra den mellanneolitiska palissadtra-
ditionen (se palissaden ovan). Vågsegmenten påminner t.ex. om palissaden vid Hyllie 
(Brink & Hydén 2006:46ff.; Brink 2009a:215). ¹⁴C-dateringen tyder dock på en da-
tering till senneolitikum. Hägnaden tolkas här som en senneolitisk hägnad relaterad 
till bebyggelsen på platsen.

Hus
De längdmått som anges för husen utgår från de yttersta bevarade stolphålen i respek-
tive konstruktion (stolphål efter vägg-, gavel- eller takkonstruktionen). Bredden anges 
då bevarade väggstolphål finns. Innerytor anges då husen bedöms så pass välbevarade 
att det är möjligt. Storleksangivelserna anger dock värden som utgår från husens be-
varingsgrad och representerar därmed inte nödvändigtvis deras exakta ursprungliga 
storlek. När planmått anges för stolphål tillhörande den takbärande konstruktionen 
utgår detta från de stolphål som grävts ut.

Hus 1, A2
Hus 1 låg på höjden i den västra delen av Område I och framkom vid förundersök-
ningen. Det bestod då av vägg- och takstolphål från huslämningens västra del. I sam-
band med slutundersökningen ändrades tolkningen av huset i stor utsträckning, fram-
förallt har tolkningen av vägglinjernas sträckning ändrats (jfr. Ifverson 2007:15ff.). 
Husets identitet från förundersökningen har ändå behållits eftersom det stolphål från 
vilket material togs till ¹⁴C-datering vid förundersökningen fortfarande ingår i tolk-
ningen (se nedan). I övrigt ingår endast ett fåtal väggstolphål efter den norra vägglinjen 
i den slutgiltiga tolkningen. Den del av huset som framkom vid förundersökningen 
finrensades för hand. Vid slutundersökningen finrensades vägglinjer samt ytor i husets 
båda ländriktningar i syfte att leta ytterligare stolphål efter både vägg- och takkon-
struktion. Det är möjligt att något av de stolphål som tolkats tillhöra södra vägglinjen 
i hus 7 istället har tillhört norra vägglinjen i hus 1. A4702, vilket tolkades som ett 
stolphål efter den takbärande konstruktionen, grävdes ut vid förundersökningen (figur 
55). Halva stolphålet grävdes ut med skärslev. Jordprov togs. Ett av de väggstolphål som 
fortfarande tolkas tillhöra konstruktionen grävdes ut vid förundersökningen. Halva 
stolphålet grävdes ut med spade. Vid slutundersökningen grävdes stolphål tillhörande 
takkonstruktionen ut. Stolphålen grävdes ut helt och fynden handplockades. Jord-
prover togs. Nio väggstolphål grävdes ut till hälften. De undersöktes med spade och 
fynden handplockades.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 55). En större 
modern nedgrävning fanns i huslämningens sydöstra del. Lämningarna efter den tak-
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bärande konstruktionen bestod av tre kraftiga stolphål. Totalt dokumenterades 26 
stolphål i vägglinjerna varav ett antal indragna samt ett stolphål tillhörande den västra 
gaveln. Husets längd uppgick till 14,0 m och bredden till 7,5 m. Husets storlek har 
därmed uppgått till ca 105 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter den takbärande kon-
struktionen uppgick till 0,52–0,55 m. I plan mätte de 0,44–0,60 m. I sektion hade de 
svagt sluttande sidor och plana bottnar. Fyllningen innehöll stenskoning. I ett par fall 
kunde stolpmärken urskiljas vilka mätte ca 0,20–0,25 m. Fyllningen i stolpmärkena/
centralt i stolphålen var mörkbrun–svartbrun/brunsvart med inslag av sot/träkols-
fragment medan kringliggande fyllning var ljusare. Stolphålsdjupen i stolphålen efter 
väggkonstruktionen uppgick till 0,04–0,26 m. De var skålformade i sektion. Stolphå-
len hade generellt en fyllning av gulgrå–grå, svagt humös, sandig lera.

Fynden består av flinta, bergartsföremål, keramik och ben. I A4702 framkom ett 
avslag (11 g) samt ett sidofragment av en kärna (87 g). I A13258 låg två brända avslag/
avfall (39 g) samt ett litet obestämt ben (0,3 g). I A13284 låg en understen (2 134 g) 
med en glatt slityta vilken tolkats ha använts för slipning, malning eller liknande. 
I väggstolphålet A13331 framkom en keramikskärva (1 g). Vid förundersökningen 
påträffades en del av en bergartsyxa i A338 (Ifverson 2007, figur 8, i rapporten anges 
att yxan låg i A376 men enligt basdokumentationen låg den i A338). A338 tolkas inte 
längre ingå i hus 1 (se istället A44 nedan). Jordproverna innehöll förkolnat växtmakro-
fossil av emmer-/speltvete, obestämt vete, skalkorn och obestämt korn. Hasselnötsskal 
fanns också i materialet.

Vid förundersökningen ¹⁴C-daterades träkol av ek (egenålder ≤30 år) insamlat från 
A4702. Träkolet daterades till 3405±40 BP (1750–1630 BC kal. 1 σ, Ua-33068). Hus 
1 har inte varit samtida med hus 7. Tolkningen bygger på huslämningarnas inbördes 
stratigrafi. Det fanns dock inga direkt överlappande stolphål som indikerar vilken av 
dem som är äldst.

Utifrån spridningen av växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus med 
en härdplats någonstans i den östra delen av huset (Gustafsson 2011). Understenen 
i A13284 tolkas som deponerad – som en del av stolpskoningen – i rituellt syfte (se 
Carlie 2004 för en diskussion kring rituella nedläggelser i förhistoriska hus).

Figur 55 Hus 1 i plan. Över med närlig-

gande anläggningar och under endast 

med anläggningar tillhörande huset. 

Skala 1:200.
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Hus 5, A6
Hus 5 låg på höjden i den västra delen av Område I. Större delen av huslämningen 
framkom vid förundersökningen. Vid slutundersökningen kompletterades konstruk-
tionen med fem stolphål i den nordvästra delen av huset. Ett fåtal väggstolphål från 
förundersökningen ingår inte längre i tolkningen, bl.a. har ett stolphål tillförts palis-
saden (A24). Huslämningen har finrensats. Femton stolphål har grävts ut, däribland 
samtliga efter tak- och gavelkonstruktionen. De grävdes ut till hälften med spade eller 
skärslev och fynden handplockades. Jordprover togs i det östra respektive västra stolp-
hålet efter den takbärande konstruktionen samt i det östra gavelstolphålet.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 56). Ett mo-
dernt dike skar huslämningens sydvästra hörn. Lämningarna efter den takbärande 
konstruktionen bestod av tre stolphål. Totalt dokumenterades 17 stolphål och två 
rännor i vägglinjerna varav något var indraget samt två stolphål tillhörande gavlarna. 
Husets längd uppgick till 15,5 m. Bredden uppgick till ca 5,5–4,5 m med den bredaste 
delen i öster. Huset hade alltså en något trapetsoid form. Husets storlek har därmed 
uppgått till ca 80 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter den takbärande konstruktionen 
uppgick till 0,29–0,38 m. I plan mätte de 0,23–0,35 m i diameter. Stolphålsdjupen i 
stolphålen efter väggkonstruktionen uppgick till 0,05–0,18 m och gavelstolphålen var 
0,05 m (västra) respektive 0,38 m djupa. Stolphålen var generellt skålformade i sektion 
men ett fåtal hade mer plana bottnar. Fyllningen bestod generellt av mörk–ljusgrå/grå, 
humös sandig lera/silt. I enstaka fall fanns små inslag av träkolsfragment.

Fynden består av flinta och keramik. Flintan består av avslag (5 st/55 g). Keramiken 
framkom i A7864 och består av en bukskärva (5 g) med vad som angetts vara en diffus 
krysskraffering (Ifversen 2007:21). Vid en ny bedömning av skärvan kunde dock ingen 
dekor urskiljas. Jordproverna innehöll träkol från björk och hassel.

Träkol av hassel (egenålder ≤15) från A16505 daterades till 3410±30 BP (1750–
1665 BC kal. 1 σ, Ua-41852). Hus 5 har inte varit samtida med palissaden (A24). 
Tolkningen bygger på lämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga direkt 
överlappande stolphål som indikerar vilken av dem som är äldst.

Stolpsättningen visar på ett större rum i husets västra del.

Figur 56 Hus 5 i plan. Över med närlig-

gande anläggningar och under endast 

med anläggningar tillhörande huset. 

Skala 1:200.

A16505

A7864

0 5 10 m

N



Undersökningsresultat 99

Hus 6, A7
Hus 6 låg på höjden i den västra delen av Område I. En stor del av huslämningen 
framkom vid förundersökningen. Vid slutundersökningen kompletterades konstruk-
tionen i den östra respektive västra delen. Ett par väggstolphål från förundersökningen 
ingår inte längre i tolkningen. Det rör sig om två stolphål i den södra vägglinjen som 
låg något indragna. Ett av dessa ingår istället i hus 31. Den del av huslämningen som 
framkom vid förundersökningen har finrensats. Vid slutundersökningen finrensades 
vägglinjerna. Fjorton stolphål har grävts ut, varav samtliga utom två i taklinjen. De 
grävdes ut till hälften med spade eller skärslev och fynden handplockades. Härden 
A1155 grävdes ut till hälften med skärslev och fynden handplockades. Jordprover har 
tagits i fyra stolphål tillhörande den takbärande konstruktionen samt i härden A1155.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 57). Två 
moderna diken skar huslämningen i dess västra del. Lämningarna efter den takbä-
rande konstruktionen bestod av sju stolphål. Totalt dokumenterades 23 stolphål i 
vägglinjerna samt ett stolphål i vardera gavel. Härden A1155 tolkas ha tillhört huset. 
Husets längd uppgick till ca 25,5 m. Bredden uppgick till ca 5,9 m. Husets storlek 
har därmed uppgått till ca 150 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter den takbärande 
konstruktionen uppgick till 0,12–0,30 m. I plan mätte de 0,30–0,50 m i diameter. 
Stolphålsdjupen i stolphålen efter väggkonstruktionen uppgick till 0,12–0,28 m och 
gavelstolphålen var 0,10 m (västra) respektive 0,25 m djupa. Stolphålen var generellt 
skålformade i sektion. Ett par möjliga stolpmärken urskiljdes. I det östra gavelstolp-
hålet mätte det 0,25 m och i det östra stolphålet efter den takbärande konstruktionen 
mätte det 0,26 m. Fyllningen i stolphålen bestod generellt av mörkgrå–brungrå lerig 
eller sandig silt med enstaka inslag av träkolsfragment. Härden, A1155, var rund och 
mätte 0,5 m i diameter. Den hade ett djup på 0,14 m och hade svagt sluttande sidor 
och en plan botten. Fyllningen bestod i huvudsak av svartgrå, humös, lerig silt med en 
del skörbrända stenar i ytan samt en del träkolsfragment i ytskiktet.

Fynden består av flinta, keramik samt en sjöborre. Flintan består av tre avslag (35 
g) och en bit bränd flinta (3 g), samtligt material från stolphål efter den takbärande 
konstruktionen. Keramiken består av en bukskärva (4 g) som låg i A1174 invid härden. 
Sjöborren (66 g) låg i A1190. I härden A1155 fanns två avslag (4 g). Jordproverna inne-
höll förkolnat växtmakrofossil av bröd/kubbvete, emmer-/speltvete, obestämt vete, 

Figur 57 Hus 6 i plan. Över med närlig-

gande anläggningar och under endast 

med anläggningar tillhörande huset. 

Skala 1:200.
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skalkorn, naket korn, krusskräppa och obestämt korn. I materialet fanns även träkol 
från rönn, ek, björk och hassel.

Bröd-/kubbvete från A11022 daterades till 3569±31 BP (1965–1880 BC kal. 1 σ, 
Ua-41853). Hus 6 har inte varit samtida med hus 7, hus 31 eller hus 34. Tolkningen 
bygger på huslämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga direkt överlap-
pande stolphål som indikerar deras inbördes kronologi.

Utifrån spridningen av växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus med 
en härdplats någonstans i den västra delen av huset (Gustafsson 2011). Härden, A1155, 
låg dock något förskjutet åt öster i huset, men det kan inte uteslutas att det funnits två 
härdar i huset. De två stolphål som låg på ömse sidor härden, A1174 och A4445, kan 
eventuellt ha haft en annan funktion än direkt/enbart takbärande (figur 57). Möjligen 
kan det röra sig om spåren efter någon form av innerkonstruktion relaterad till härden. 
Den koncentrerade spridningen av växtmakrofossil talar också för att det funnits in-
nerväggar i huset (Gustafsson 2011). Exempel på en innerkonstruktion i anslutning 
till en härd, tolkad som en möjlig torksställning, finns från det närliggande Bunkeflo 
(Lövgren m.fl. 2007:48; Brink2009b:193). Sjöborren i A1190 tolkas som deponerad i 
rituellt syfte.

Hus 7, A8
Hus 7 låg på höjden i den västra delen av Område I. Större delen av huslämningen fram-
kom vid förundersökningen. Vid slutundersökningen kompletterades konstruktionen 
med ett fåtal stolphål i den sydöstra respektive nordvästra delen. Ett fåtal väggstolphål 
samt ett takstolphål från förundersökningen ingår inte längre i tolkningen, bl.a. har 
ett väggstolphål tillförts A44 (se nedan). Huslämningen har finrensats. Elva stolphål 
har grävts ut, däribland samtliga efter tak- och gavelkonstruktionen. De grävdes ut 
helt eller till hälften med spade eller skärslev och fynden handplockades. Jordprover 
togs i stolphålen efter den takbärande konstruktionen samt i det östra gavelstolphålet.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 58). Moderna 
diken skar huslämningen i väster samt centralt. Lämningarna efter den takbärande 
konstruktionen bestod av två stolphål (varav ett dubbelstolphål). Sannolikt har stolp-
hål förstörts av de moderna diken som löpte genom huslämningen. Totalt dokumen-
terades 29 stolphål i vägglinjerna varav något var indraget – tydligast i den östra delen 
med två motställda par – samt tre stolphål tillhörande gavlarna. Husets längd uppgick 
till 24 m. Bredden uppgick till ca 6,1–6,6 m med den bredaste delen i öster. Husets 
storlek har därmed uppgått till ca 150 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter den tak-
bärande konstruktionen uppgick till 0,20–0,36 m. I plan mätte de 0,38–0,50 m. 
Stolphålsdjupen i stolphålen efter väggkonstruktionen uppgick till 0,10–0,24 m och 
gavelstolphålen var 0,12 m (västra) respektive 0,43 och 0,50 m djupa. Stolphålen var 
generellt skålformade i sektion. Stolpmärken urskiljdes i något fall. I ett väggstolphål 
mätte stolpmärket 0,18 m och i gavelstolphålet, A13555, mätte det 0,19 m i diameter. 
Fyllningen i stolphålen bestod generellt av mörkgrå–grå, humös–svagt humös, lerig 
silt med inslag av träkolsfragment. Ett par väggstolphål var stenskodda.

Fynden består av flinta samt en bit bränd lera. Vid förundersökningen påträffades 
den brända leran samt ett litet avslag. Fynden från slutundersökningen består av ett 
retuscherat avslag (2 g) och ett bränt avslag/avfall (5 g) från A13529 samt ett avslag 
(21 g) från A13555. Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil av obestämt vete 
och obestämt korn. I materialet fanns även träkol från ek, björk, ask och hassel samt 
hasselnötsskal.

Obestämt vete från A13555 daterades till 3740±42 BP (2210–2040 BC kal. 1 σ, 
Ua-41854). Hus 7 har inte varit samtida med hus 1, hus 6, hus 31, hus 34 eller hus 
35. Tolkningen bygger på huslämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga 
direkt överlappande stolphål som indikerar deras inbördes kronologi. Möjligen har 
stolpkonstruktionen A44 tillhört hus 7.
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Utifrån spridningen av växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus 
med en härdplats i den östra delen av huset (Gustafsson 2011). A13555 har tolkats till-
höra hus 7. Det kan inte helt uteslutas att det tillhört hus 34 men det var olikt övriga 
stolphål i det huset vilket gör att det inte förts dit. Stolphålet låg något förskjutet i 
förhållande till tak/gavellinjen i hus 7. Stolphålet kan eventuellt ha tillkommit vid en 
reparation av hus 7.

Hus 10, A11
Hus 10 låg på höjden i den västra delen av Område I. Större delen av huslämningen 
framkom vid förundersökningen. Huslämningen finrensades. Vid slutundersök-
ningen letades befintliga stolphål i det öppna förundersökningsschaktet upp i syfte 
att bekräfta hustolkningen och i syfte att om möjligt få fram ytterligare daterande 
material. ¹⁴C-dateringen från förundersökningen visade på en hemmahörighet i mel-
lanneolitikum B för hus 10 (Ifverson 2007:19; se även Brink 2009a:154ff.). Hus från 
den perioden är relativt ovanliga vilket gjorde det angeläget att om möjligt bekräfta 
dateringen från förundersökningen. Alla stolphål kunde inte återfinnas, men det kan 
förklaras med att växtligheten i det öppna förundersökningsschaktet förstört dem. En 
del stolphål återfanns i plan men växtligheten hade förstört dem i sådan omfattning att 
sektioner inte kunde urskiljas. I den södra delen av huset, i gavelpartiet, var underlaget 
grusigt vilket också försvårade identifieringen av stolphålen. Viss omtolkning av hus-
lämningen gjordes i samband med slutundersökningen. Vägglinjerna kompletterades 
och två stolphål i taklinjen uteslöts ur tolkningen då de bedömdes kunna höra ihop 
med andra möjliga stolpstrukturer (ej tolkade) (jfr. figur 59 nedan med Ifverson 2007, 
figur 11 samt Brink 2009a, figur 75). Stolphålen efter den takbärande konstruktionen 

Figur 58 Hus 7 i plan. Över med närlig-

gande anläggningar och under endast 

med anläggningar tillhörande huset. 

Skala 1:200.
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grävdes ut liksom nio vägg- och gavelstolphål. De grävdes ut till hälften med spade 
eller skärslev och fynden handplockades. Jordprov togs i två stolphål i taklinjen (det 
södra och mellersta) i samband med förundersökningen. Inga ytterligare jordprover 
togs då stolphålsfyllningarna bedömdes vara för kraftigt påverkade av växtligheten i 
schaktet. Kompletterande material för ¹⁴C-datering framkom därmed inte.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 59). Ett mo-
dernt dike skar huslämningens nordöstra hörn. Lämningarna efter den takbärande 
konstruktionen bestod av tre stolphål. Totalt dokumenterades 24 stolphål i vägglin-
jerna och i den södra gaveln. Husets längd uppgick till 14,0 m. Bredden uppgick till ca 
6,0 m. Husets storlek har därmed uppgått till 84 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter 
den takbärande konstruktionen uppgick till 0,22–0,24 m. I plan mätte de 0,26–0,70 
m i diameter. Stolphålsdjupen i stolphålen efter vägg- och gavelkonstruktionen upp-
gick till 0,07–0,20 m. Stolphålen var generellt skålformade men ett undantag i form av 
en spetsig sektion fanns. Fyllningen i stolphålen bestod i huvudsak av svartgrå, humös, 
lerig silt med inslag av sot och enstaka träkolsfragment. De stolphål som undersöktes i 
samband med slutundersökningen hade urlakats i det öppna förundersökningsschak-
tet och hade en betydligt ljusare fyllning.

Fynden består av en flintknuta med bearbetning (182 g) från A8518 (påträffades 
vid förundersökningen). Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil av emmer-/
speltvete och obestämd säd. I materialet fanns även träkol från björk och hassel.

Träkol av hagtorn/vildapel/rönn (egenålder ej bedömt) från A8269 daterades till 
3970±40 BP (2570–2460 BC kal. 1 σ, Ua-33072). Dateringen bedöms rimlig utifrån 
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Figur 59 Hus 10 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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huset storlek och form. Även riktningen på huslämningen kan ge stöd åt dateringen 
(figur 59). Under senneolitikum får hus generellt en mer fixerad öst–västlig orientering 
(Björhem & Magnusson Staaf 2006:135). Det intrycket framträder inte minst i det 
här fallet där hus 10 har en avvikande orientering i förhållande till de senneolitiska 
huslämningarna på höjden (figur 110).

Som nämndes ovan fanns det flera stolphål i området som inte har kunnat tillfö-
ras någon tydlig konstruktion och som försvårade arbetet med tolkningen av hus 10 
både vid för- och slutundersökning. Generellt finns det en regelbundenhet i avstånd 
och mönster med motställda väggstolpar i hus 10 som talar för att det rör sig om en 
sammanhängande konstruktionslämning. Stolpsättningen i huset visar på en relativt 
regelbunden och öppen konstruktion. Ett något större utrymme finns mellan det södra 
och det mellersta stolphålet i taklinjen. Det bör dock poängteras att det utrymmet inte 
finns i den tolkning av huset som gjordes i samband med förundersökningen. Här låg 
ett av de två stolphål som då tolkades ingå i taklinjen, men som omtolkats i samband 
med slutundersökningen. Stolpsättningen i hus 10 kan jämföras med hus 12 från Fosie 
11A där ett liknande större utrymme funnits i den västra delen av huset. Här har det 
arkeobotaniska materialet tolkats indikera en köksdel i denna del av huset (Hadevik 
& Gidlöf 2003:37f; Brink 2009a:161f., 270f.). I huslämningens nordöstra del finns 
motstående dubbelstolphål i vägglinjerna. Dessa markerar eventuellt motstående öpp-
ningar (jfr även här med hus 12 på Fosie 11A).

Hus 12, A13
Hus 12 låg på höjden i den västra delen av Område I. Husets östligaste del framkom 
vid förundersökningen och den delen finrensades. Vid slutundersökningen finrensades 
ytor i förlängningen av vägglinjerna i syfte att leta fler stolphål här. Ytterligare stolphål 
kunde inte identifieras vilket sannolikt beror på sämre bevaringsförhållanden i den 
centrala/västra delen av huset. Stolphålen i taklinjen blev successivt grundare åt väster 
vilket också det indikerar sämre bevaringsförhållanden. Hus 12 låg i en svag sluttning 
där matjorden var något tjockare i öster. Det har inneburit att plogen inte nått ned 
till underlaget här, vilket den gjort i den västra delen. Samtliga stolphål har grävts ut. 
De grävdes ut till hälften med spade och fynden handplockades. Jordprover togs i tre 
stolphål efter den takbärande konstruktionen (det västra provtogs inte pga. dess ringa 
djup) samt i ett väggstolphål.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 60). Två 
moderna diken skar genom huslämningen. Ett av stolphålen i taklinjen hade delvis 
förstörts av ett av dikena. Lämningarna efter den takbärande konstruktionen bestod 
av fyra stolphål. Totalt dokumenterades sex stolphål tillhörande vägglinjerna. Husets 
längd uppgick till 17 m. Det är inte helt klarlagt att huset är avgränsat åt väster. Stolp-
hålen i taklinjen låg på regelbundna avstånd om 5,20–5,50 m. Möjligheten finns att 
det legat ytterligare stolphål åt väster. På platsen för ett potentiellt ytterligare stolphål 
fanns en större modern nedgrävning som i så fall förstört detta. Väggstolphålen i öster 
tyder på att huset kanske inte sträckt sig längre åt detta håll och om förhållandet var 
likartat i väster skall de båda yttersta stolphålen i taklinjen kanske snarare ses som 
gavelstolphål. Bredden uppgick till ca 6,8 m. Husets storlek har därmed uppgått till 
ca 115 m² (förutsatt att det inte fortsatt västerut). Stolphålsdjupen i stolphålen efter 
den takbärande konstruktionen uppgick till 0,06–0,36 m. I plan var de något ovala 
med mått på mellan 1,0 och 0,54 m. Noterbart är att stolphålen i taklinjen tydligt 
skiljde sig i storlek och form i förhållande till övriga neolitiska hus på höjden. Sedda 
som enskilda anläggningar framstod de som små gropar snarare än stolphål. Det är 
regelbundenheten i deras inbördes placering samt väggstolphålen som gör att de ändå 
sammantaget tolkas som lämningarna efter en huskonstruktion i det här samman-
hanget. Stolphålsdjupen i stolphålen efter väggkonstruktionen uppgick till 0,04–0,20 
m. Stolphålen i taklinjen hade generellt svagt sluttande sidor och relativt plana bottnar. 
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Av det västra stolphålet återstod endast ett skålformat bottenparti. Väggstolphålen var 
skålformade i sektion. Fyllningen i stolphålen bestod generellt av ljusbrun–brungrå, 
humös, sandig lera.

Fynden består av flinta och keramik. Flintan består av ett avslag (13 g) och en övrig 
kärna (60 g). Keramiken består av en spjälkad skärva (4 g) från A6095. Samtliga fynd 
påträffades vid förundersökningen, dvs. de kommer från husets östligaste del. Jordpro-
verna innehöll träkol från ek, hassel och ask samt hasselnötsskal.

Träkol av ek (yttre del av stam) från A6095 daterades till 4030±40 BP (2580–2480 
BC kal. 1 σ, Ua-33073).

Stolphålen i taklinjen var regelbundet placerade och avslöjar inte någon inre indel-
ning av huset.

Hus 20, A21
Hus 20 låg i Område II. Elva stolphål har tolkats som resterna efter ett stolpbyggt 
hus. Området har finrensats ett flertal gånger. De två stolphålen efter den takbärande 

0 5 10 m

N

A6095

Figur 60 Hus 12 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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konstruktionen och tre stolphål i vägglinjen har undersökts till hälften med skärslev 
och spade. Jordprover togs i de två stolphålen efter den takbärande konstruktionen.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 61). Efter 
framschaktning bedömdes huslämningen som treskeppigt i likhet med närliggande 
hus. Vid närmare undersökning visade sig takkonstruktionen ha bestått av en rad tak-
bärare istället för två. Två stolphål förs till takkonstruktionen. Den norra vägglinjen 
bestod av åtta stolphål. Ett stolphål har tillförts den södra vägglinjen. Husets längd 
har uppgått till minst 8 m och bredden till ca 4 m. Innerytan har därmed uppgått 
till minst 32 m². Stolphålsdjupen i stolphålen efter den takbärande linjen uppgick till 
0,15–0,18 m. I plan mätte de 0,32–0,40 m i diameter. Stolphålen var generellt skål-
formade i sektion. Fyllningen i stolphålen bestod av mörkbrun–brun, sandig, humös 
eller något humös silt, med enstaka träkolsfragment och lite bränd lera. Stolphålen 
har varit stenskodda. Väggstolphålen var 0,08–0,17 m djupa. De mätte 0,23–0,36 m 
i diameter. Fyllningen bestod av mörkt brungrå–brungrå sandig silt.

Inga fynd påträffades. Jordproverna innehöll träkol från björk, ek, hassel och ask. 
Konstruktionslämningen har på typologiska grunder daterats till senneolitikum.

Hus 21, A22
Hus 21 låg i Område II. Tre stolphål framkom vid schaktning. Finrensning i förläng-
ningen av stolphålslinjen gjordes åt både nordväst och sydost men gav inget resultat. 
En modern dränering i sydost kan ha förstört ett eventuellt fjärde stolphål (figur 62). 
Stolphålen undersöktes till hälften med spade och fynden handplockades. Jordprover 
togs i det mellersta och östra stolphålet.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 62). Husets 
längd har uppgått till minst ca 6 m. Stolphålsdjupen uppgick till 0,15–0,20 m. I 
plan mätte de 0,25–0,33 m i diameter. Stolphålen var generellt skålformade i sektion. 

Figur 61 Hus 20 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.

Figur 62 Hus 21 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Fyllningen bestod av grå, sandig, svagt humös silt. I ett av stolphålen noterades små 
mängder träkol.

Inga fynd påträffades. Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil av bröd/
kubbvete, emmer-/speltvete, obestämt vete, skalkorn, naket korn och obestämt korn. 
I materialet fanns även träkol från ek, björk och hassel.

Konstruktionslämningen har på typologiska grunder daterats till senneolitikum. 
Utifrån det förkolnade växtmakrofossilmaterialet kan den tolkas som ett bostadshus 
med härdplats (Gustafsson 2011).

Hus 31, A36
Hus 31 låg på höjden i den västra delen av Område I. Samtliga stolphål efter den takbä-
rande konstruktionen grävdes ut. Åt både öster och väster letades eventuella ytterligare 
stolphål tillhörande taklinjen men inga fler kunde identifieras. Väggstolphålen grävdes 
inte ut. Stolphålen grävdes ut helt med spade och fynden handplockades. Jordprover 
togs i samtliga stolphål efter den takbärande konstruktionen.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 63). Flera 
moderna diken samt en större grop, A10616, kan ha påverkat husets bevarandegrad. I 
väster kan eventuella stolphål ha förstörts vid anläggandet av det moderna öst-västliga 
diket och/eller A10616. Huset kan också ha fortsatt utanför schaktet åt väster. Läm-
ningarna efter den takbärande konstruktionen bestod av tre kraftiga stolphål (lik-
nande de i hus 1). Totalt dokumenterades tre stolphål tillhörande den norra vägglinjen. 
Husets längd uppgick till 11 m. Avståndet mellan norra vägglinjen och taklinjen upp-
gick till 3,7–4,0 m, dvs. huset kan med ledning av det ha varit kring 7,5 m brett eller 
t.o.m. något bredare. Husets storlek har därmed uppgått till ca 80 m² (förutsatt att det 
inte varit längre). Stolphålsdjupen i stolphålen efter den takbärande konstruktionen 
uppgick till 0,48–0,56 m. I plan mätte de två yttre stolphålen 0,6 m i diameter medan 
stolphålet i mitten mätte 0,36x0,56 m. Stolphålen hade raka till svagt sluttande sidor 
och plana bottnar. Fyllningen i stolphålen bestod generellt av gråbrun, humös, sandig 
lera med inslag av sot/träkolsfragment. I ett par av stolphålen fanns en något mörkare 
mer sotig fyllning i den övre delen av stolphålet. Stolphålen var stenskodda. En del 
sten var eldpåverkad.

Fynden består av flinta. En kniv (avslag) (29 g) låg i A10665. Från A1047 tillva-
ratogs 3 avslag (51 g). Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil av emmervete, 
skalkorn och obestämt korn. I materialet fanns även träkol från ek, björk, ask och hassel.
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Figur 63 Hus 31 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.



Undersökningsresultat 107

Emmer-/speltvete från A1047, lager 2 daterades till 3442±37 BP (1870–1680 BC 
kal. 1 σ, Ua-41862). Hus 31 har inte varit samtida med hus 6 eller hus 7. Tolkningen 
bygger på huslämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga direkt överlap-
pande stolphål som indikerar deras inbördes kronologi.

Utifrån spridningen av växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus med 
en härdplats i den östra delen av huset (Gustafsson 2011). Avstånden mellan stolphålen 
i taklinjen visar på ett något större rum i husets västra del. Det övre mörkare, sotigare 
lager som fanns i ett par av stolphålen tolkas som resultatet av att material rasat in då 
stolparna dragits upp alternativt brunnit (det ¹⁴C-daterade materialet kom från ett 
lager under ett sådant övre lager). Kniven i A10665 låg i detta övre sotiga lager. Det är 
osäkert om den deponerats i stolphålet när stolpen sattes och därefter rasat in när stol-
pen försvann eller om den kommer från husets golv och därefter hamnade i fyllningen 
när stolpen försvann. Vid undersökningstillfället bedömdes det förra alternativet som 
troligast.

Hus 33, A42
Hus 33 låg i den östra delen av Område I. Huset framkom vid avbaningen då två stolp-
hål identifierades. Ytterligare ett framkom vid finrensning. Samtliga stolphål grävdes 
ut. Åt både öster och väster letades eventuella ytterligare stolphål tillhörande taklinjen 
men inga fler kunde identifieras. Stolphålen grävdes ut helt med skärslev och fynden 
handplockades. Jordprover togs i samtliga stolphål.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 64). Läm-
ningarna efter den takbärande konstruktionen bestod av tre stolphål. Husets längd 
uppgick till 6,5 m. Stolphålsdjupen uppgick till 0,29–0,32 m. I plan mätte de 0,43–
0,55 m i diameter. Stolphålen hade raka till svagt sluttande sidor och relativt plana 
bottnar. Fyllningen i stolphålen bestod av humös, grå, siltig lera, och i två av dem fanns 
en del sten. Stolphålen gjorde ett intryck av att vara mycket likartade. I mittstolphålet 
syntes en tydlig färgning efter själva stolpen. Den mätte 0,37 m i sektion.

Fynden består av flinta, keramik och bränd lera. Från det västra stolphålet, A26100, 
samlades avslag (10 st/37 g), avslag/avfall (14 st/41 g), övrig bränd flinta (6 st/ 29 g), en 
flintknuta med bearbetning (14 g), ett slipat fragment (11 g), keramik (14 skärvor/18 g) 
samt tre bitar bränd lera (11 g) in. Keramiken bedöms som neolitisk. Skärvorna härrör 
från två olika kärl. Den brända leran består av en grov lera med organiskt inslag. Den 
bedöms ha varit upphettad till 700 grader och tolkas ha varit en del av en lerpackning 
av något slag. Från det mellersta stolphålet, A23493, samlades avslag (20 st/72 g) ett 
avslag i fyrsidig metod (2 st/1 g), övrig bränd flinta (4 st/5 g), keramik (3 skärvor/5 
g) samt en bit bränd lera (5 g) in. Keramiken bedöms som neolitisk och skärvorna 
kommer från tre olika kärl. Den brända leran var av samma typ och tolkas på samma 
sätt som den i A26100. Från det östra stolphålet, A23506, samlades avslag (23 st/84 
g), övrig bränd flinta (11 st/74 g), keramik (3 skärvor/17 g) samt bränd lera 4 st/5 g) in. 
En keramikskärva har enkla intryck. Den brända leran var av samma typ och tolkas 
på samma sätt som den i A26100.

Jordprovet från A26100 innehöll en förkolnad knopp av obestämd art. I stolphålet 
fanns även träkol av ek och hassel. Övriga jordprov innehöll inget förkolnat växtmaterial.
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Figur 64 Hus 33 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Vid undersökningstillfället sattes hus 33 i kronologiskt samband med de tidig-
neolitiska aktiviteterna i närheten av huset. Skärvan med enkla intryck från A23506 
kan dateras till mellanneolitikum. Träkol av hassel (≤ 15 år) från A26100 daterades 
till 3664±31 BP (2140–1970 BC kal. 1 σ, Ua-41863). ¹⁴C-dateringen placerar således 
huslämningen i senneolitikum. Den mellanneolitiska skärvan kan ha hamnat i stolp-
hålet när huset byggdes.

Huset har varit tämligen kort. Stolphålens placering tyder inte på någon direkt 
rumsindelning även om avståndet mellan stolphålen är något större i den östra delen. 
Den brända leran, den brända flintan och träkolet indikerar eldaktiviteter i huset.

Hus 34, A45
Hus 34 låg på höjden i den västra delen av Område I. Huset framkom vid slutunder-
sökningen. Alla fyra stolphål efter den takbärande konstruktionen grävdes ut. Ytorna 
mellan stolphålen finrensades. Åt både öster och väster letades eventuella ytterligare 
stolphål tillhörande taklinjen men inga fler kunde identifieras. Stolphålen grävdes ut 
helt eller till hälften med spade eller skärslev och fynden handplockades. Jordprover 
togs i stolphålen efter den takbärande konstruktionen (undantaget stolphålet i det 
nedsänkta golvet).

Det försänkta golvet, A16561, grävdes ut i sin helhet. Det grävdes ut med hacka och 
skärslev och fynden handplockades. Tre jordprover togs. Hela gropen A16546 grävdes 
ut. Den grävdes ut med hacka och fynden handplockades.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus med ett nedsänkt 
golv (figur 65). Ett modernt dike skar huslämningens sydvästra hörn. Lämningarna 
efter den takbärande konstruktionen bestod av fyra stolphål varav ett, A26522, fanns 
i det försänkta golvet. Totalt dokumenterades 4 stolphål efter den takbärande kon-
struktionen. Husets längd uppgick till 20,0 m. Bredden har inte kunnat mätas då 
väggstolphål saknas. Gropen A16546 tolkas ha legat i huset vilket gör att vägglinjen 
bör ha legat minst ca 3,5 m från taklinjen. Stolphålsdjupen uppgick till 0,17–0,24 m. 
Stolphålet i det nedsänkta golvet var 0,12 m djupt mätt från botten av det nedsänkta 
golvet och nedåt. Stolphålet var svagt förskjutet åt norr i jämförelse med stolphålen 
utanför det nedsänkta golvet. I plan mätte stolphålen 0,28–0,50 m. De var generellt 
skålformade i sektion. Fyllningen bestod generellt av gråbrun–mörkbrun sandig/siltig 
lera. Det västra stolphålet hade något mörkare fyllning än övriga.

Det nedsänkta golvet A16561 var något oregelbundet rektangulärt i plan (figur 65, 
66, 67 och 68). Det mätte 3,20x2,08 m i plan och var som djupast 0,20 m. Sidorna var 
svagt sluttande och botten plan eller svagt oregelbunden. Efter utgrävning visade den 
sig ha en distinkt, regelbunden form vilken bäst framgår av figur 66, 67 och 70. I den 

Figur 65 Hus 34 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Figur 68 (över) A16561 i sektion från 

sydost. Skala 1:20.

s - sten

b - ben

1 - mörk gråbrun, ngt humös lerig sand

2 - grågul flammig sandig lera

sydvästra tredjedelen fanns två mindre gropar/försänkningar. En rännliknande struk-
tur skilde sedan dessa gropar från den större gropen/försänkningen. Fyllningen var 
homogen och bestod av mörkt gråbrun, något humös lerig sand. Fyllningen innehöll 
även en del små eldpåverkade stenar samt enstaka träkolsfragment och sotiga partier. 
Fyllningen i det nordvästra hörnet var sotigast och innehöll även flera brända ben och 
jämförelsevis mycket träkol. Detta sotiga område var ca 0,80x0, 55 m och följde ned-
grävningskanten/sidan i nordväst.

Gropen A16546 var svagt oval i plan och mätte 1,45x1,20 m. Den var 0,20 m djup. 
Den hade svagt sluttande sidor och en regelbunden, jämn botten som sluttade mycket 
svagt in mot mitten (figur 69). Fyllningen var homogen och bestod av mörkt brungrå, 
något humös, lerig sand med inslag av sot.

Fynden från stolphålen består av flinta, keramik och djurben. Från A13611 tillvara-
togs ett avslag (4 g) och en keramikskärva (2 g). I A13439 framkom flinta och keramik 
i bottenlagret. Fynden består av 3 avslag (4 g), ett avslag med retusch (65 g) samt en 
skedskrapa (111 g). Keramiken består av 31 skärvor (121 g) varav flera bedömts komma 
från botten/buk från ett kärl. I stolphålet A26522 i A16561 fanns flinta och djurben. 
Flintan består av två avslag (2 g) samt en flintbit med en slipyta (5 g). Djurbenen 
består av en underkäkshalva från nöt (147,7 g) samt ett par små obestämda svedda 
fragment (1,1 g). Jordproverna från stolphål och A16561 innehöll skalkorn, obestämt 
korn och obestämd säd. Dessutom fanns åkerogräs i form av pilört och svinmålla 
(nitrofila ogräs) samt träkol från ek, hassel och björk. Åkerogräsen återfanns i A16561.

Fynden från A16561 och A16546 består av flinta, bergartsföremål, keramik, bränd 
lera och djurben (tabell 25 och 26, för djurbenen se Boëthius 2011). I den nordöstra 
delen av A16561, nära botten, låg ett förarbete till en yxa med utsvängd egg. Yxämnet 
hade kunnat färdigställas även om det ger intryck av att vara ”slarvigt” tillhugget. 
Råmaterialet är danienflinta av en typ som förekommer längs kusten (Högberg 2011). 
Bland keramiken finns tre skärvor som tillhört ett kärl dekorerat med enkla intryck. 
Dekorkompositionen kan inte fastställas pga. skärvornas ringa storlek (Brorsson 2011). 
Med undantag för ett fåtal (ca 1 g) till art oidentifierade fragment i A16546 kommer 
samtliga djurben från A16561 (420,5 g). Bland de artbedömda djurbenen i A16561 
finns nöt, häst, svin och får/get. 

Figur 66 (vänster) A16561 i sektion. 

Fotograferat från öster. Foto: Ylva 

Wickberg.

Figur 67 (höger) A16561 är färdiggrävt. 

Fotograferat från nordost. Foto: Ylva 

Wickberg.
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Figur 69 (under) A16546 i sektion från 

sydost. Skala 1:20.

1 - mörk gråbrun, ngt humös lerig sand

2 - grågul flammig sandig lera
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Figur 70 Bottenplan över A16561 och 

A16546 med z-värden. Skala 1:20.
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Obestämt korn från A13611 daterades till 3498±34 BP (1890–1770 BC kal. 1 σ, 
Ua-42272). Fyndmaterialet daterar som helhet hus 34 och A16561/A16546 till senneo-
litikum–äldsta bronsålder vilket även stämmer med den tolkning av husets konstruk-
tion (tvåskeppigt) som gjorts. Skedskraporna och förarbetet till en yxa med utsvängd 
egg tyder på en datering till senneolitikum–äldsta bronsålder (Vang Petersen 1993:68, 
112f). Det finns heller inget i flintmaterialet från A16561 och A16546 i övrigt som 
talar emot en datering till senneolitikum–äldsta bronsålder. Nämnas kan också före-
komsten av flinta och kvartsit som magring i några keramikskärvor. Kvartsit var ett 
vanligt magringsmaterial under senneolitikum (Stilborg 2002:78; Brorsson 2011). I 
övrigt har Brorssons genomgång av keramiken från A16561 och A16546 visat på ett 
gods med en generell neolitisk karaktär (se dock nedan).

Tabell 26 Fynd från A16546. Djurbenen (ca 1 g) är inte medräknade i tabellen.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart, krossyta 2 1 224

Bränd lera 15 5

Keramik 3 2

Flinta  

- avslag 19 103

- avslag, bränd 1 1

- skedskrapa 1 41

- splitter 7 1

- splitter, bränd 10 2

- övrig flinta, bränd 11 12

Summa 69 1 391

Tabell 25 Fynd från A16561. Djurbenen (420,5 g) samt fynden från stolphålet A26522 är inte med-

räknade i tabellen.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart, slityta 6 1 437

Bergart, krossyta 2 160

Bryne 1 2 834

Bränd lera 113 59

Keramik 50 95

Flinta  

- avslag 156 480

- avslag, bränd 12 25

- avslag, retusch 3 94

- avslag, bränd med retusch 2 52

- avslag, fyrsidig metod 1 1

- avslag/avfall 2 2

- kärna 2 126

- mikrospån 2 1

- splitter 29 7

- splitter, bränd 57 12

- förarbete yxa (stycke m. tillhuggning) 1 122

- övrig flinta, bränd 96 259

- övrig flinta, frostsprängd, retusch 1 41

- övrig kärna 6 418

Summa 542 6 225
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Det finns dock material som snarare pekar mot äldre järnålder. Skalkorn från 
A16561 daterades till 2193±30 BP (360–190 BC kal. 1 σ, Ua-41864) (dateringen från 
A13611 är en omdatering av konstruktionen). Brorssons genomgång av keramiken från 
stolphålet A13439 visar på skärvor med en generell karaktär som pekar mot både neo-
litikum och järnålder. I de senare fallen kan dock inte neolitikum helt uteslutas (Brors-
son 2011; Brorsson muntlig uppgift). Hästbenen framstår även de som utmärkande då 
man generellt inte förväntar sig häst i neolitiska material (se t.ex. Jensen 2001:467f; se 
även Boëthius 2011 där djurbenen från A16561 beskrivs under järnåldersavsnittet pga. 
¹⁴C-dateringen från anläggningen). En senneolitisk datering kan dock inte uteslutas. 
De äldsta kända troliga tamhästbenen i Sverige kommer från Gotland och har daterats 
till 2 700 f.Kr. (Welinder 1998:86f). Inte långt från Dösemarken, på Elinelund 2A 
(figur 9), har hästben påträffats i ett brunnsområde där brunnarna daterats till mellan-
neolitikum B–senneolitikum (Sarnäs & Nord Paulsson 2001: 86; Brink 2009a:152ff; 
Nilsson 2006:55f; se även Welinder 1998:104). Inte heller här kan det säkert fastställas 
att hästbensfragmenten är från denna tid. Inom Svågertorps industriområde, delområde 
N undersöktes en grop med ben från nötboskap och häst. I gropen påträffades även 
ett fragment av en flintdolk och gropen ges en sannolik datering till senneolitikum 
(Tuominen & Koch 2008:24). Dateringar av tamhästben till (sen)neolitikum är alltså 
generellt få och något osäkra. Tamhästen kan inte sägas ha varit en säkert belagd del av 
husdjursbeståndet förrän i äldre bronsålder (Welinder 1998:86f). Det finns även tolk-
ningar som främst ser hästen som kopplad till prestige och där förekomsten av hästben 
framför allt kan knytas till rituella handlingar. Det är först i senare delen av bronsåldern 
som hästen får genomslag som husdjur (Lekberg 2002:287 och där anförd referens).

Generellt tyder ¹⁴C-dateringen från A13611 samt fördelningen av senneolitiska 
föremål – bl.a. skedskrapan i botten på ett stolphål samt yxförarbetet i A16561 – på 
en datering till senneolitikum–äldsta bronsålder då det förefaller osannolikt med ett 
sådant systematiskt användande av senneolitiska föremål i äldre järnålder. Mer om-
fattande inblandning – utöver enstaka sädeskorn och eventuellt benfragment – av 
material från/under äldre järnålder kan inte uteslutas då gårdslämningar från den här 
perioden finns i området.

Indikationer på mesolitisk aktivitet finns möjligen genom bitarna av ett mikrospån 
från det försänkta golvet. Det har dock inte gått att avgöra om mikrospånet är meso-
litiskt eller om det rör sig om ett avslag från tryckretuschering (Högberg 2011). Om 
mikrospånet är mesolitiskt går det inte säkert att avgöra om det representerar mesoli-
tiska aktiviteter på platsen eller om det kommit dit under den tid hus 34 var i bruk.

Gropen A16546 har tolkats tillhöra huset då fyllningen var identisk med fyllningen 
i det försänkta golvet, A16561. Fyndmaterialet var också likartat om än mer begränsat 
i mängd. Gropen låg även placerad så att den mycket väl kan ha rymts innanför en 
vägglinje. Hus 34 har inte varit samtida med hus 6 eller hus 7. Tolkningen bygger på 
huslämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga direkt överlappande stolp-
hål som indikerar deras inbördes kronologi.

Utifrån växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus. Ogräsfynden 
tyder på att åkrarna tillhörande gården kan ha gödslats, men eftersom inblandning 
av yngre material förekommit i A16561 är tolkningen osäker (Gustafsson 2011). De 
tre stolphålen utanför det nedsänkta golvet var placerade på relativt långt, men jämnt, 
avstånd från varandra, ca 10 m. Fynden i A13439 (se ovan) tolkas som deponerade 
i rituellt syfte i samband med att huset byggdes. Polering på både skedskrapan och 
det retuscherade avslaget från A13439 har tolkats som ett resultat av kontakt med trä 
(Högberg 2011). Föremålen har alltså använts innan de deponerats. Värt att notera 
är att skedformiga skrapor i stor utsträckning förknippats med s.k. offerfynd och där 
detta samband är så starkt att de tolkats tillverkade med den enda avsikten att offras 
(Karsten 1994:87, 183). Skedskraporna från A13439 och från A16546 (se nedan) visar 
dock att de faktiskt använts som redskap.
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Stolphålet i det nedsänkta golvet, A26522, låg som nämndes ovan svagt förskjutet 
åt norr i jämförelse med övriga stolphål. Möjligen har stolpen här inte haft en direkt 
takbärande funktion utan istället fungerat som stötta i någon form av innerkonstruk-
tion. Stolpen har endast stått nedgrävd en dryg decimeter under bottennivån i det 
försänkta golvet och några tecken på att det funnits skoning eller annan stöttning av 
stolpen fanns inte. Det tycks som om stolphålet grävts ut när övriga delar av det ned-
sänkta golvet hade anlagts. En mindre hög med underlagsmaterial låg intill stolphålet 
vilket tolkas som att man helt enkelt lagt det uppgrävda materialet här när man anlagt 
stolphålet (se figur 67 och 70 där den lilla högen syns). Vid undersökningstillfället 
tolkades även de två små groparna/försänkningarna i den sydvästra delen av golvet som 
möjliga fundament till stolpar. Den tolkningen bedöms dock som osäker.

Fynden kan generellt inte på ett säkert sätt knytas till aktiviteter i själva golvförsänk-
ningen. De bör snarast tolkas som ett generellt resultat av aktiviteter i och/eller i anslut-
ning till det försänkta golvet. Fynden låg spridda i fyllningen och gav ett omrört intryck 
(gäller både A16561 och A16546). De obrända benen och flintavslagen låg dock nästan 
uteslutande horisontellt och verkade alltså inte ligga omrörda på samma sätt. Kanske 
är detta ett tecken på aktivitet på plats, men materialet kan också ha slängts dit. Större 
delen av de obrända benen låg centralt ca 5–10 cm under ytan, samt ytligt i de grunda 
delarna i söder. En stor del av flintmaterialet framkom, liksom de obrända benen, ca 
5–10 cm under ytan samt på eller nära botten. Yxförarbetet låg, som tidigare nämnts, 
nära botten invid den nordöstra kanten. I stolphålet, A26522, låg en underkäkshalva av 
nöt deponerad. Den har lagts ned i samband med byggnadstillfället.

Materialet från A16561 och A16546 tyder på varierade aktiviteter i och i anslut-
ning till anläggningarna. Avslagsmaterialet från båda anläggningarna visar på varierad 
verksamhet på så sätt att det finns många olika flinttyper och tillverkningar represente-
rade i materialet (Högberg 2011). Sex avslag från A16561 uppvisar spår som har tolkats 
vara ett resultat av kontakt med trä. Från A16546 kommer tre avslag som uppvisar spår 
som har tolkats vara ett resultat av kontakt med ben/horn. Skedskrapan från samma 
anläggning har använts intensivt på ett hårt material, vilket har inte kunnat bedömas 
(Högberg 2011). Bergartsföremålen utgörs generellt av handstenar och uppvisar både 
krossytor och slipytor. I något fall är det dock en osäker bedömning, dvs. det kan inte 
fastställas med säkerhet att stenarna använts. Materialet, både fynd och fyllningar, 
tyder även på eldrelaterade aktiviteter i anslutning till de båda anläggningarna, även 
om tecken på direkt eldning i dem saknas. Det sotiga området i den nordvästra delen 
av A16561 är ett möjligt undantag, men det kan inte säkert fastställas att det är ett re-
sultat av eldning på plats. Snarare kan det tolkas som att man deponerat härdmaterial 
från en härd, sannolikt placerad inne i huset. Fyllningarna i de båda anläggningarna 
innehöll annars generellt sot och i A16561 fanns även skörbränd sten. Den brända 
leran visar på upphettning till 750˚ och upp till 850˚ i något fall. Djurbenen uppvisar 
en relativt hög utsatthet för weathering, dvs. de har legat exponerade en tid innan 
övertäckning (Boëthius 2011).

Hus 35, A46 med innerkonstruktion A43
Hus 35 och A43 låg på höjden i den västra delen av Område I. Konstruktionslämning-
arna framkom vid slutundersökningen. Samtliga stolphål har grävts ut. De grävdes ut till 
hälften med spade och fynden handplockades. Undantagen är A10285 samt A10471 i 
taklinjen som grävdes ut helt. Ytterligare stolphål i taklinjen har letats åt öster och vägg-
linjerna finrensades. Jordprover togs i stolphålen efter den takbärande konstruktionen.

I A43 grävdes samtliga stolphål ut. De grävdes ut till hälften med spade och fynden 
handplockades. Undantaget är A10323 som grävdes ut helt. Jordprov togs i A10323 
och i A10517. Hela ytan med stolphål har finrensats liksom ytorna i förlängningen av 
stolphålslinjerna norrut. Utöver det letades möjliga alternativ utöver hus 35 till två-
skeppiga konstruktioner med utgångspunkt i de djupa stolphålen (se nedan).
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Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus med en tillhörande 
innerkonstruktion, A43 (figur 71). Moderna diken i öster och norr kan ha påverkat 
huslämningen. Huslämningen är troligen inte avgränsad åt väster. Lämningarna efter 
den takbärande konstruktionen bestod av tre stolphål. Totalt dokumenterades 11 
stolphål tillhörande vägglinjerna. Husets längd har uppgått till ca 12,0 m men det är 
som nämnts sannolikt inte avgränsat. Bredden uppgick till ca 5,7–6,0 m. Stolphålsdju-
pen i stolphålen efter den takbärande konstruktionen uppgick till 0,24–0,36 m. I plan 
mätte de 0,21–0,22 m i diameter med undantag för det västra som mätte 0,63x0,40 
m. De båda östra stolphålen, A10285 och A10471, var mycket lika i form med raka 
sidor och plana–svagt skålformade bottnar. Stolphålsdjupen i stolphålen efter vägg-
konstruktionen uppgick till 0,06–0,18 m. Stolphålen var generellt skålformade i sek-
tion men ett fåtal hade mer plana bottnar. Fyllningen bestod generellt av mörkgrå–grå, 
svagt humös sandig lera. I flera fall var fyllningarna även sotiga.

A43 bestod av 11 stolphål. A10285 och A10471 som ingår i taklinjen i hus 35 kan 
också ses som en del i A43. A10323 och A10517 var djupa, 0,40 respektive 0,30 m, och 
var mycket lika A10285 och A10471 i form (dock något mer sluttande sidor), storlek 
och fyllning. Övriga stolphål i A43 var grunda med djup på 0,04–0,10 m. De var 
skålformade i sektion och hade en fyllning av grå sandig lera.

Fynden i hus 35 består av flinta och keramik. Flintan består av ett borr (5 g) och 
ett avslag med bruksretusch (6 g). Keramiken består endast av en skärva (6 g). Skärvan 
och borren påträffades i ytan på A10398. Jordproverna innehöll förkolnat växtmakro-
fossil av emmer-/speltvete, obestämt vete, naket korn och obestämt korn. Vidare fanns 
det material av åkerogräs i form av glim, pilört och svinmålla. I materialet fanns även 
träkol från björk och ask.

Fynden i A43 består av flinta, keramik och en vävtyngd. Flintan består av tio avslag 
(91 g), två avslag med retusch (48 g), ett avslag/avfall med retusch (10 g), en kärna med 
knackspår (111 g), en flintknuta med bearbetning (14 g) samt ett stycke med tillhugg-
ning (253 g) som eventuellt är en del av ett förarbete till en skära. Keramiken består 
av en liten skärva (2 g). Den i princip intakta vävtyngden (592 g) hade en diameter på 
11–12 cm (figur 72). Med undantag av sju avslag påträffades samtliga fynd i A10323. 
Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil i form av skalkorn och obestämt vete. 
Det fanns även träkol från björk och hassel.

Obestämt vete från A27792 i hus 35 daterades till 3547±30 BP (1950–1780 BC 
kal. 1 σ, Ua-41865). Hus 35 har inte varit samtida med hus 7 eller hus 31. Tolkningen 
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Figur 71 Hus 35 samt A43 i plan. Över 
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under endast med anläggningar tillhö-

rande huset (svart) och A43 (grått). 
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bygger på huslämningarnas inbördes stratigrafi. Det fanns dock inga direkt överlap-
pande stolphål som indikerar deras inbördes kronologi.

Skalkorn från A10323 i A43 daterades till 3506±31 BP (1890–1770 BC kal. 1 σ, 
Ua-41873). Det möjliga förarbetet till en skära från A10323 är gjort med bifacial teknik, 
men det finns ett par negativa avspaltningar som är atypiska och som kan ha tillkommit 
senare. När de tillkommit i förhållande till övrig bearbetning av det möjliga förarbetet 
går inte att avgöra. Vävtyngder liknande den som låg i A10323 har hittats i två sen-
neolitiska hus vid undersökningar i närområdet (Brink & Hydén 2006:80f; Tuominen, 
Johansson & Gruber 2008:16). Keramikskärvan har däremot utifrån godset bedömts 
antyda en datering till äldre järnålder även om senneolitikum inte kan uteslutas (Brors-
son 2011; Brorsson muntlig uppgift). A43 tolkas sammantaget – utifrån sin placering, 
¹⁴C-dateringen och fynden – tillhöra hus 35. Det är dock osäkert om konstruktionen 
byggts samtidigt med huset eller om det är en konstruktion som byggts till senare. De 
båda dateringarna kan representera olika delar av husets brukstid.

Utifrån spridningen av växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus med 
en härdplats i den östra delen av huset. I husets västra del (framför allt) fanns en del 
åkerogräs som indikerar att åkrarna varit gödslade. Materialet är dock tämligen litet 
vilket gör tolkningen osäker (Gustafsson 2011).

A43 tolkas som lämningarna efter en innerkonstruktion i hus 35. De två djupa 
stolphålen, A10323 och A10517, tyder tillsammans med de båda stolphålen i taklinjen 
i huset på att konstruktionen även kan ha burit upp något, eventuellt ett mindre loft. 
Vävtyngden i A10323 stod nedställd på botten av stolphålet lutad mot den västra stolp-
hålsväggen (figur 72). Under vävtyngden låg keramikskärvan, kärnan med knackspår 
och två avslag. Föremålen har således lagts ned i stolphålet innan stolpen sattes på 
plats. Högre upp i fyllningen låg det möjliga skärförarbetet. Detta, och även reste-
rande flintor, har lagts ned kring stolpen när denna satts på plats och hålet fyllts igen. 
Vävtyngder deponerade i stolphål i senneolitiska hus finns som nämndes ovan på ett 
par närliggande platser. Något fåtal kilometer österut har sådana påträffats i hus dels 
vid Hyllie och dels vid Svågertorps industriområde (Brink & Hydén 2006:80f.; Tuo-
minen, Johansson & Gruber 2008:15f.). I Hyllie låg vävtyngden i ett stolphål i den 
östra delen av huset, liksom i hus 35/A43, medan den låg i den västra delen av huset 
i Svågertorp. I Svågertorp påträffades dessutom ett vävtyngdsfragment i en grop med 
senneolitisk datering (Tuominen & Koch 2008:24). Om fynden i husen också betyder 
att man faktiskt vävt i de aktuella husen är oklart men fullt möjligt. Det finns exempel 
från Danmark där fynd av vävtyngder/vävtyngdsfragment i hus tolkats som resultatet 
av vävning i husen (Sarauw 2006:52). Noterbart är att analysen av det arkeobotaniska 
materialet tyder på att härdplatsen kan ha legat i den östra delen där A43 fanns. Möj-
ligen skall den därmed förstås som en del av köksområdet.

Figur 72 Vävtyngden i A10323 (i A43). 

Vävtyngden stod nedställd lutad mot 

stolp hålsväggen i botten av stolphålet. 

Foto graferat från öster. Foto: Kristian 

Brink.
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Hus 39, A51
Hus 39 låg i den östra delen av området, inom tilläggsytan. Fyra stolphål framkom 
vid schaktning. Finrensning företogs för att söka ytterligare stolphål i förlängningen av 
taklinjen samt för att leta spår efter vägglinjer. Några sådana påträffades inte. Huset låg 
nära schaktkanten vilket gör att det inte är säkert avgränsat österut. Samtliga stolphål 
undersöktes till hälften med skärslev och fynden handplockades. Jordprover togs i de 
två mellersta stolphålen.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 73). Läm-
ningarna efter den takbärande konstruktionen bestod av fyra stolphål. Husets längd 
har uppgått till ca 10,5 m. Stolphålsdjupen uppgick till 0,20–0,25 m. I plan mätte de 
0,23–0,30 m i diameter. Stolphålen hade generellt raka eller svagt sluttande sidor och 
plana bottnar. I tre av dem fanns färgning efter själva stolpen. Dessa mätte 0,15–0,22 
m i diameter. Fyllningen i stolphålen bestod av en humös, mörk, gråbrun lera. Mindre 
stenar fanns i samtliga stolphål.

Fynden består av avslag/avfall (7 st/9 g). Jordproverna innehöll endast en bit träkol 
som inte kunnat artbestämmas.

Obestämt träkol från A28666 daterades till >40000, (Ua-41869). Huset har på 
typologiska grunder och utifrån likheten med det närliggande hus 40 placerats i sen-
neolitikum. En äldre datering kan inte uteslutas.

Hus 40, A52
Hus 40 låg i den östra delen av området, inom tilläggsytan. Tre stolphål framkom vid 
schaktning och två vid finrensning. Inga rester efter vägglinjer framkom. Huset låg 
nära schaktkanten vilket gör att det inte är säkert avgränsat västerut. Samtliga stolphål 
undersöktes till hälften med skärslev och fynden handplockades. Jordprover togs i två 
av de mellersta stolphålen.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 74). Läm-
ningarna efter den takbärande konstruktionen bestod av fem stolphål. Husets längd 
har uppgått till ca 7 m. Stolphålsdjupen uppgick till 0,16–0,22 m. I plan mätte de 
0,22–0,39 m i diameter. Stolphålen var generellt skålformade i sektion. I ett av dem 
fanns färgning efter själva stolpen. Färgningen mätte 0,24 m i diameter. Fyllningen i 
stolphålen bestod av humös gråbrun lera.

Inga fynd påträffades. Jordproverna innehöll förkolnat växtmakrofossil av skal-
korn, emmer-/speltvete, obestämt vete och bröd-/kubbvete. Dessutom fanns det has-
selnötsskal samt träkol från hassel, björk, ek och tall.
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Figur 73 Hus 39 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.

Figur 74 Hus 40 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Bröd-/kubbvete från A28546 daterades till 3591±32 BP (2010–1890 BC kal. 1 σ, 
Ua-41870).

Utifrån växtmakrofossilen har huset tolkats som ett bostadshus (Gustafsson 2011). 
De två tätt liggande stolphålen (figur 74) kan tolkas så att den ena stolpen satts ner 
efter den andra som ett stöd. De dubbla stolphålen låg inte i mittlinjen utan låg för-
skjutna någon decimeter åt söder. Det kan tolkas som att stolparna varit en konstruk-
tionsdetalj som var planerad från början.

Hus 41, A53
Hus 41 låg i den östra delen av området, inom tilläggsytan. Tre stolphål framkom vid 
schaktning nära tilläggsytans västra schaktgräns. De tolkades som rester efter tak-
konstruktionen i ett tvåskeppigt hus. För att säkerställa husets begränsning åt väster 
schaktades matjorden av på ytterligare en yta och en sämre bevarad stolphålsfärgning 
framkom liksom en grop, A29678, som kan ha ingått i huset. Samtliga stolphål samt 
gropen undersöktes till hälften med spade och skärslev och fynden handplockades. 
Jordprover togs i de två östra stolphålen.

Strukturen tolkas som lämningen efter ett tvåskeppigt långhus (figur 75). Ett mo-
dernt dike löpte genom huslämningen. Lämningarna efter den takbärande konstruk-
tionen bestod av fyra stolphål. Husets längd har uppgått till ca 14,5 m. Stolphålsdju-
pen uppgick till 0,16–0,20 m. I plan mätte de 0,24–0,34 m i diameter med undantag 
för det västra som mätte 0,63x0,30 m. Stolphålen var generellt skålformade i sektion 
med raka eller svagt sluttande sidor. Fyllningen i stolphålen bestod av en gråbrun, 
sandig silt med enstaka, små fläckar av ljus sand.

Invid det västra stolphålet låg en grop, A29678. Den mätte 1,50x1,35 m i plan var 
0,20 m djup. Den hade sluttande sidor och en oregelbunden–spetsig botten. I gropen 
fanns en mindre nedgrävning, vilken kan ha varit ett större stolphål, ca 0,50 m i dia-
meter. En större, flat sten kan ha utgjort en skoning i stolphålet. Stolpen kan ha utgjort 
ett extra stöd i husets västra ände. Fyllningen i det möjliga stolphålet bestod av mörkt 
gråbrun-gråsvart lerig, sandig silt med förekomst av små fläckar av bränd lera. Det 
syntes tydligt i plan som en mörk cirkel i omgivande ljusare fyllning. Omgivande fyll-
ning bestod av ljusare gråbrun, något flammig, lerig, sandig, silt samt ljusare gråbrun, 
flammig, lerig, sandig, silt med fläckar och partier av orange lera.

Fynden består av små mängder flinta och keramik. Flintan består av 5 avslag (1 g) 
samt fem bitar övrig bränd flinta (1 g). Keramiken består av en skärva med en vikt på 
1 g. Jordproverna innehöll träkol av ek och hassel.

Figur 75 Hus 41 i plan. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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A29678 innehöll keramik (8 skärvor/10 g) av neolitisk karaktär från minst två olika 
kärl. Flintan bestod av avslag (8 st/10 g), avslag från fyrsidig metod (1 st/ 10 g) samt 
övrig bränd flinta (1 st/95 g).

Träkol av hassel (≤15 år) från A29184 daterades till 3628±31 BP (2030–1945 BC 
kal. 1 σ, Ua-41871).

Avstånden mellan takstolparna var oregelbundna och varierade mellan ca 2,5 m som 
minst och 7,5 m som mest. Stolpsättningen visar på ett större utrymme i den östra delen.

Stolpkonstruktioner
På höjden i den västra delen av Område I identifierades fyra mindre stolpkonstruk-
tioner varav en, A44, har daterats. Övriga konstruktioner – A40, A41 och A48 – har 
inte daterats varför de inte beskrivs närmare här (de visas dock i plan på figur 109). 
Information om dessa finns att hämta i basdokumentationen (Intrasis-projektet).

A44
A44 låg på höjden i den västra delen av Område I. Samtliga stolphål framkom vid 
förundersökningen. Ytan med stolphål liksom förlängningen av raden har finrensats. 
Vid förundersökningen tolkades A338 och A376 tillhöra taklinjen i hus 1 och A8784 
tolkades tillhöra hus 7. Två moderna diken löpte genom konstruktionen. A44 bestod 
av sju stolphål (figur 76). Samtliga utom ett har grävts ut. De grävdes ut till hälf-
ten med spade och fynden handplockades. Ett jordprov togs i A8784. Stolphålen var 
0,13–0,26 m djupa. De var skålformade i sektion eller i något fall hade de mer plana 
bottnar. Fyllningen bestod generellt av mörkgrå–grå, humös sandig lera/silt, i något 
fall med enstaka träkolsfragment.

Fynden består av flinta samt en del av en bergartsyxa. Flintan består av två avslag (2 
g). Vid förundersökningen påträffades en del av en bergartsyxa i A338 (Ifverson 2007, 
figur 8, i rapporten anges att yxan låg i A376 men enligt basdokumentationen låg den 
i A338). Yxdelen bedömdes i förundersökningsrapporten som en möjlig stridsyxa på-
minnande om typ C:1a tillhörande stridsyxekulturen (Ifverson 2007:16). Bedömning-
en får ses som osäker. Här bedöms den enbart som en del av en skafthålsyxa (inga spår 
av skafthålet finns på den bevarade delen). Den ger intryck att ha varit helt rak, dvs. inte 
båtformad, och med en platt och en svagt konvex bredsida och svagt konvexa smalsidor.

Skafthålsyxor i bergart dateras generellt till senneolitikum–äldre bronsålder (Lek-
berg 2002:80ff.).

Stolphålen tolkas som en egen konstruktionslämning. Stolphålen framstod som 
tydliga och distinkta och de var placerade med regelbundna avstånd. Någon närmare 
tolkning av dess datering eller funktion kan inte göras men det kan röra sig om en liten 
hägnad eller utbyggnad möjligen sammanhörande med hus 7.

Figur 76 A44 i plan. Över med närlig-

gande anläggningar och under endast 

med anläggningar tillhörande huset. 

Skala 1:200.
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Skelettgrav
A1671
Skelettgraven låg på höjden i den västra delen av Område I. Graven framkom vid 
förundersökningen och beskrivs utförligt i rapporten från denna (Ifverson 2007:28ff.; 
se även Brink 2009a:173ff. samt Fornander 2011:47f.). I graven hade en ung kvinna 
som avlidit i 15–18 års ålder begravts (figur 77). En benpryl hade lagts ned i gravens 
fotände (för en generell karakteristik av det begränsade keramikmaterialet från graven 
se Brorsson 2011:21). Material från en tand ¹⁴C-daterades i samband med förunder-
sökningen. Resultatet blev en datering till övergången mellanneolitikum B–senneo-
litikum – 3885±35 BP (2460–2300 BC kal. 1 σ, Ua-32824). Analysen pekade också 
på en diet baserad på terrestrisk föda. d ¹³C-värdet blev -20,6 ‰ (Magnell 2007:26f.). 
Ytterligare en ¹⁴C-datering har genomförts på material från underkäken. Dateringen 
blev samstämmig med den första – 3885±40 BP (2459–2309 BC kal. 1 σ, Ua-36844). 
d ¹³C-värdet blev -21,1 ‰ vilket bekräftade att dieten i huvudsak bestått av terrestrisk 
föda. Emaljhypoplasier på några av tänderna tyder på sjukdom eller undernäring i un-
gefär 5–8 års åldern. Typologiskt kan graven tillföras stridsyxekultur, vilket stämmer 
väl överens med den radiometriska dateringen (Brink 2009a:173ff.).

YNGRE BRONSÅLDER/JÄRNÅLDER

Spåren av aktiviteter från järnålder var spridda över större delen av undersökningsom-
rådet (figur 78) och kan delas in i fyra olika bebyggelsefaser. Den äldre fasen omfattar 
ett par huslämningar från skiftet mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. 

Figur 77 Skelettgraven A1671 under 

utgrävning. Benprylen syns i bildens ne-

dre del. Foto från söder. Foto: Kristina 

Gidlöf, Malmö Kulturmiljö.
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Den följande fasen har lämnat fler spår av hus och gropar och omfattar större delen 
av förromersk järnålder, möjligen undantaget de allra första och avslutande delarna. 
Den därpå följande fasen representeras av några hus, ett grophus och andra gropar från 
äldre och yngre romersk järnålder. Den sista fasen, vikingatid, är endast representerad 
av ett dåligt bevarat hus, ett välbevarat, men osäkert daterat hus och en grop.

Anläggningarna från perioden är daterade av en kombination av ¹⁴C-analyser, fynd 
av keramik och andra fynd samt typologiska bedömningar av hustyper. De olika date-
ringsmetoderna har inte varit samstämmiga i vissa fall. Exempelvis har huslämningar 
som typologiskt kan dateras till perioden 200 f.Kr. till 200 e.Kr., fått något yngre 
dateringar med ¹⁴C-analyser. I varje enskilt fall har en källkritisk bedömning gjorts 
för att avgöra vilken datering som är mest trolig. I de flesta fallen har dock ¹⁴C- och 
typologisk datering varit samstämmiga, främst vad gäller de förromerska husen.

Det är intressant att notera att keramikmaterialet generellt inte speglar alla de ovan 
nämnda faserna. Mynningsskärvor och oornerade buk- och bottenskärvor kan dateras 
till en period från slutet av förromersk järnålder till romersk järnålder. De tidigare fa-
serna, skiftet mellan yngre bronsålder och tidig förromersk järnålder samt större delen 
av förromersk järnålder är således inte närvarande i keramikmaterialet.
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Hus
Sjutton treskeppiga huslämningar, två stolpbodar och ett grophus kunde dateras till 
perioden från skiftet mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder fram till yngre 
romersk järnålder, samt sen vikingatid. En del av dessa påträffades och undersöktes 
delvis redan under förundersökningen (Ifverson 2007). I slutundersökningsskedet har 
dock en del av dessa hus blivit omtolkade och några har utgått ur undersökningen. Det 
gäller hus 8, 15 och 17. Det är tveksamt om anläggningarna som bedömdes som hus 8 
utgjorde spåren av en byggnad. Ingen fortsättning kunde identifieras öster om det som 
först tolkades som den västra gaveln i ett treskeppigt hus. De stolphål som tolkades 
som hus 15 och 17 hör förmodligen till stolpkonstruktioner kopplade till hus 3, de som 
tolkades som hus 15 kan ha varit någon konstruktion precis utanför husets norra vägg, 
och de som tolkades som hus 17 kan ha ingått i innerväggar i huset.

Husen i undersökningen kan delas in i fyra bebyggelsefaser. Majoriteten av husen 
har hört till den förromerska fasen medan bebyggelsen kan ha varit mindre intensiv 
under romersk järnålder. Dock talar keramikförekomsten för att romersk järnålder 
ändå var en fas med relativt intensiv aktivitet i området. 

Hus 9, A10
Hus 9 påträffades redan under förundersökningen, med tolkades då som en stolpbod, 
stående på endast fyra stolpar (Ifverson 2007:25f). Vid slutundersökningen framkom 
dock ytterligare sex stolphål varav tre undersöktes. Huset tolkas nu som ett treskeppigt 
hus utan bevarade vägglinjer. Det var beläget relativt centralt på den sydvästra delen 
av Område I.

Huset var orienterat i Ö–V riktning och var bevarat till ca 7 m längd (figur 79). Den 
bevarade innerkonstruktionen bestod av fem bockar. Bockbredden varierade mellan 
2,0 och 2,4 m. Bockarna stod relativt tätt, speciellt i den västliga delen av huset där 
den mätte 1,2 och 1,5 m. I den östliga delen var avståndet mellan bockarna 1,85 m i 
båda fallen. De undersökta stolphålen var mellan 24 och 40 cm diameter stora i plan, 
och mellan 12 och 22 cm djupa. Fyllningen i de tre undersökta stolphålen bestod av 
en brun till ljusbrun, något humös silt i den södra stolpraden samt en svartgrå, humös, 
sotig sandig lera med inslag av träkolsfragment i den norra stolphålsraden. Inga fynd 
påträffades i de undersökta stolphålen.

Tabell 27 Husen på Dösemarken indelade i bebyggelsefaser. Inom parentesen beskrivs dateringssätt. Typ = typologiskt daterat, ? = tveksamhet 

föreligger.

Bebyggelsefas  Hus 

Skiftet ÄBÅ/FRJÅ 9 (14C), 28 (14C)

FRJÅ 16 (typ), 26 (typ), 27 (typ), 38 (14C), 30 (14C), 24 (14C), 18 (14C), 25 (14C), 4 (14C), 32 (?), A55 (?)

YRJÅ 3 (typ), 29 (14C), 23 (14C), 201004 (14C), 22 (14C)

VT 19 (14C), 2 (typ?)
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Figur 79 Plan över hus 9. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Husets innerkonstruktion stämmer väl överens med formen på husen av Burlövs-
typ i husfas A (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff). Enligt denna uppdelning av 
järnåldershusen i Malmöområdet var dessa hus ofta relativt korta, ner till ca 7,5 m. De 
hade 10–4 bockar som var tätt stående i förhållande till innerkonstruktionens bredd 
på mellan 2 och 3 m. De dateras till intervallet 500–200 BC. Hus 9 var något kortare 
men stämmer annars in på denna grupp av hus och bör typologiskt dateras till den 
tidigare delen av förromersk järnålder.

En bit träkol av obestämt träslag från det nordostligaste stolphålet (A2199) har ¹⁴C-
daterats till 2556±69 PB (810–540 BC kal. 1 σ, 830–410 BC kal. 2 σ, Ua-42271). Da-
teringen ger huset en förvånansvärt hög ålder. Husets bockbredd är något smal för att 
vara från yngre bronsålder. Som jämförelse kan hus 1 från Fosie IV nämnas som ¹⁴C-
daterats till ungefär samma spann, 805–560 BC, och hade ett liknande utseende, men 
som hade en bockbredd som varierade mellan 3,30 och 3,7 m (Björhem & Säfvestad 
1993:84). Detta är mer typiskt för husen i perioden och alltså avsevärt bredare än i hus 
9. Utvecklingen av konstruktionen av treskeppiga långhus ses dock som en oavbruten 
tradition mellan yngre bronsålder och äldre järnålder (Artursson 2009:78f). Det inne-
bär att det inte finns skarpa kronologiska gränser mellan olika utformning av husen. 
Kanske byggdes hus 9 under yngre bronsålder som ett mycket tidigt exemplar av de hus 
med smalare innerkonstruktion som skulle komma att blir vanligare först under för-
romersk järnålder? En blick på dateringen kalibrerad med 2 sigma avslöjar dock att det 
ändå är möjligt att huset byggts under den tidigaste delen av förromersk järnålder. Detta 
hålls för troligast, snarare än att huset byggdes som en anomali under bronsålder. Det 
var trots detta ett av de tidigaste husen (tillsammans med hus 28, se nedan) som byggdes 
på platsen under tidig järnålder efter en lång period då platsen varit i stort sett övergiven. 
Förmodligen har platsen inte använts som boplats under större delen av bronsålder.

Hus 28, A31 
Hus 28 var beläget centralt på Område I. Det var treskeppigt och bestod av åtta stolp-
hål fördelade på fem takbockar varav de två östliga var inkompletta (figur 80). De 
södra stolphålen i dessa bockar var inte bevarade. En förklaring till avsaknaden av 
dessa stolphål kan vara att schaktningen gick djupare just där de kunde förväntas 
finnas. Alternativt var huset kortare, och bestod av endast de kompletta bockarna. 
De två östliga stolphålen skilde sig från det övriga i huset genom att avståndet mellan 
dem var längre än mellan övriga bockar. Detta skulle kunna indikera att de östliga 
stolphålen inte hörde till huset, men det kan även tyda på en tillbyggnad till huset. 
De två östliga stolphålen tolkas här som ingående i takkonstruktionen i hus 28. Fem 
av de åtta stolphålen undersöktes till hälften och jordprov togs i två av fyllningarna.

Huset var orienterat i Ö–V riktning och var bevarat till 13,7 m längd. Bockbred-
den varierade mellan 2,6 och 2,8 m. Avståndet mellan bockarna varierade mellan 
2,65 och 4,55 m. Det längsta avståndet uppmättes mellan de östliga stolphålen, vilket 
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innebär att det fanns en större öppen yta i den östliga delen av huset. Stolphålens form 
varierade mellan rund och oval och de undersökta stolphålens storlek varierade mellan 
28 och 40 cm i diameter och mellan 4 och 18 cm i djup. Fyllningen i de undersökta 
stolphålen bestod av en gråbrun, siltig lera som i två av stolphålen i den södra raden 
hade inslag av sot och träkol. Inga fynd påträffades i stolphålens fyllningar.

I jordproverna fanns sparsamt med växtmakrofossil. Endast ett korn av skalkorn 
påträffades, förutom träkol av ek.

Huset sattes initialt i samband med den förromerska bosättningsfasen på platsen, 
då dess längd och bredd passade in i mönstret för husfas A, även om avståndet mellan 
takbockarna var något stort. Men huset kan vara äldre än så. Det förkolnade sädeskor-
net av skalkorn från A24367 ¹⁴C-daterades och gav resultatet 2505±54 BP (780–540 
BC kal. 1 σ, 800–410 2 σ, Ua-41860). Dateringen sträcker sig över yngre bronsålder 
och med två sigma även in i förromersk järnålder. Dateringen är väldigt lik dateringen 
för hus 9. Hus 28 och 9 kan således vara kopplade till varandra, antingen genom att ha 
stått på platsen samtidigt eller genom att det ena huset avlöste direkt efter det andra, i 
en första inledande fas av bebyggelsen som sedan fortsatte in i äldre järnålder.

Hus 16, A17
Hus 16 var beläget på den sydöstra delen av Område II. Det påträffades och undersök-
tes vid förundersökningen. Sammantaget bedömdes 8 stolphål ha ingått i det treskeppiga 
huset varav sju bildade tre bockar och ett stolphål antogs ha ingått i husets södervägg (Ifver-
son 2007:38f). Det sistnämnda bedömdes dock vid slutundersökningen inte vara en del av 
huset. Alla stolphål utom två i takkonstruktionen undersöktes vid förundersökningen. De 
två som lämnats oundersökta grävdes istället vid slutundersökningen, men hade då i stort 
sett försvunnit då de exponerats under lång tid i det öppna sökschaktet. Området öster och 
väster om huset finrensades men ingen fortsättning på huset kunde identifieras.

Huset var orienterat i Ö–V riktning. Den bevarade längden var 7,6 m (figur 81). 
Bockbredden varierade mellan 2,4 och 2, 6 m och avståndet mellan bockarna var 3,2 
respektive 4,1 m.

Liksom hus 9 var hus 16 ett kort hus, men det sistnämnda hade färre bockar och 
därmed längre avstånd mellan bockarna. Bockbredden stämmer dock överens med Bur-
lövstypen (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff). Typologiskt skulle således även 
detta hus kunna placeras i husfas A och dateras till äldre delen av förromersk järnålder.

Då inga jordprover togs i huset under förundersökningen och de kvarvarande stolp-
hålen var dåligt bevarade vid slutundersökningen, fanns inte möjlighet att genomföra 
en ¹⁴C-datering av huset. Typologiskt kan det tolkas som förromerskt, men diskus-
sionen om dateringen av hus 9 visar att de typologiska dateringarna kanske inte är så 
entydiga. I avsaknad av ytterligare underlag anses dock detta hus som daterat till första 
hälften av förromersk järnålder, 500–200 f.Kr. Dateringen är oprecis, vilket gör att 
huset kan ha hört till både en tidig och sen fas av bosättningen under perioden.
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Hus 26, A29
Hus 26 var ett dåligt bevarat hus beläget centralt på Område I. Det bestod av tre 
tydliga stolphål samt ett par mindre säkra stolphålsrester. Alla stolphålen undersöktes 
och ytan åt öster och väster finrensades. Västerut där stolphål kan ha funnits hade 
dumperspår dock delvis förstört ytan. Jordprover togs i två av stolphålen.

Huset var orienterat i Ö–V riktning och var bevarat till en längd av 5 m (figur 82). 
Det bestod av tre stolphål i en förmodad nordlig taklinje och två osäkra spår av en 
sydlig linje. De bildade därmed två möjliga takbockar, med en bredd på 2,15 och 1,75 
m. Den smalare bocken stod längst i öster. Avståndet mellan bockarna var enligt den 
nordliga linjen 2,55 och 2,35 m. Djupet i de alla tre nordliga stolphålen var 0,12 m och 
i söder 0,10 respektive 0,02. Fyllningen i stolphålen bestod av en gråbrun, siltig lera. 
Inga fynd gjordes i stolphålens fyllningar. Jordproverna innehöll varken växtrester eller 
träkol. I ett av stolphålen i söder var hela fyllningen uppblandad med lera från under-
laget, och i det andra låg en stor sten. Det sistnämnda var också stört av djurgångar. 
Det kan därför ifrågasättas om de verkligen utgjorde stolphål, men då de låg i par med 
de nordliga stolphålen kan de ändå betraktas som stolphålsrester.

Huset skulle dock kunna tolkas som tvåskeppigt, om man bortser från de två dåligt 
bevarade spåren i söder. Tvåskeppiga hus från äldre järnålder är ovanligt, men före-
kommer. I malmöområdet finns exempel bland annat från Bageritomten hus 16 och 
hus 18. Det sistnämnda var ett treskeppigt hus som i sin sista fas blev ombyggt till 
tvåskeppig konstruktion (Sarnäs & Engström 2006:128ff, 132ff).

Fyllningen i alla stolphålen i hus 26, både i norra och södra linjen, var av samma 
karaktär som i övriga järnåldershus på platsen, vilket gör det troligt att huset var ett 
treskeppigt hus från järnålder.

Då huset var dåligt bevarat kan det inte typbestämmas med någon större säkerhet. 
Dock kan det möjligen sättas i samband med den förromerska bebyggelsefasen på 
platsen och husfas A (Björhem & Magnusson Staaf 2006). Närmaste hus daterat till 
förromersk järnålder med ¹⁴C-analys var hus 25 som låg 23 m åt nordost om hus 26.

Hus 27, A30 
Bland de neolitiska lämningarna i den sydöstra delen av Område I låg ett treskeppigt 
hus, hus 27. Det bestod av sju stolphål grupperade i tre takbockar. Det nordostligaste 
stolphålet var ett dubbelstolphål. Inga vägglinjer var bevarade. Tre av stolphålen un-
dersöktes, ett i varje bock, och jordprover togs i de tre undersökta fyllningarna. Mellan 
den västliga och den mittersta takbocken påträffades en mindre grop (A25325) som 
dock inte kan knytas till huset med någon större säkerhet. I gropen påträffades 4 
flintavslag vara ett med fin tandning och lite bränd övrig flinta.

Huset var orienterat i VNV–OSO riktning och var bevarat till 9,8 m (figur 83). 
Bockbredden varierade mellan 2,2 och 2,4 m. Avståndet mellan takbockarna var 5,1 
och 4,4 m. Stolphålens form var rund till rundoval i plan och de undersökta stolphå-
len varierade i storlek mellan 32 och 35 cm i diameter och mellan 8 och 15 cm djup. 
Fyllningen i stolphålen bestod av en gråbrun siltig lera med gula lerfläckar. Inga fynd 
gjordes i stolphålen.

Jordproverna innehöll inga växtmakrofossil utöver träkol från ek och björk.

Figur 82 Plan över hus 26. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Innerkonstruktionens utseende gör att huset typologiskt kan placeras i husfas A i 
förromersk järnålder, dvs. 500–200 f.Kr. (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff) även 
om avståndet mellan bockarna var något stora för denna hustyp. Huset bör dock kunna 
räknas som en del av järnåldersbosättningen på platsen. Men en ¹⁴C-datering av en bit 
träkol av björk från stolphål A25287 gav ett resultat som pekar i en helt annan riktning. 
Resultatet var 3332±42 (1680–1530 BC kal. 1 σ, Ua-41859), vilket ger en datering med 
tyngdpunkt i den tidigaste fasen av bronsålder, period I. Det har konstaterats att treskep-
piga hus har konstruerats så tidigt. Skiftet från traditionen att bygga tvåskeppiga till att 
bygga treskeppiga hus gick relativt snabbt och skedde under perioden 1600–1400 f.Kr. 
(Artursson 2009:75). De tidiga treskeppiga husen var ofta ganska breda i takbockarna, 
men smalare innerkonstruktioner förekom också, ner till 2,6 m (Artursson 2009:75). 
Hus 27 var dock ännu smalare, vilket gör det tveksamt om det kan räknas till dessa hus. 
Snarare ska det placeras i husfas A. Det äldre träkolet kan ha hamnat i fyllningen i stolp-
hålet genom att man grävt igenom ett äldre lager når huset byggdes.

Hus 38, A50
Längs ner i söder på tilläggsytan framkom ett treskeppigt hus benämnt hus 38. Det på-
träffades redan under förundersökningen av tilläggsytan då sex av stolphålen framkom 
(Berggren 2010a:16). Vid slutundersökningen påträffades resten av spåren av huset, 
vilka till slut bestod av 7 stolppar, varav ett var inkomplett. Den tredje bocken från 
väster var endast representerad av det nordliga stolphålet. Ett modernt dräneringsdike 
har grävts där det sydliga stolphålet kunde förväntas. För att avgränsa huset i längd-
riktningen finrensades området både öster och väster om huset. Det östligaste stolp-
paret påträffades på detta sätt. Jordprover togs i fyra av stolphålen.

Huset var orienterat i NNV–SSO riktning. Det var bevarat till knappt 22 m längd 
(figur 84). Bockbredden varierade mellan 2,1 och 2,7 m. De två smalaste bockarna 
med 2,1 m låg i den östra delen av huset. Som bredast var innerkonstruktionen i väster. 
Avståndet mellan bockarna varierade mellan 2,2 m centralt i huset och hela 6 m längst 
i öster. Den östra delen av huset skiljer sålunda ut sig genom både smalare bockar och 
längre avstånd mellan bockarna. Den östliga delen av huset var också mer symmetriskt 
byggd än det övriga huset där måtten varierade mer. Dessa stolphål innehöll också 
en fyllning som skilde sig något från övriga stolphål i huset, genom att den var något 
mörkare i tre av dem. Fyllningen i stolphålen kan generellt beskrivas som en humös, 
gråbrun, lerig, sandig silt. I majoriteten av stolphålen, både i den östra och västra delen, 
syntes en stolpfärgning centralt i fyllningen. Inga fynd gjordes i fyllningarna. Stolp-
hålens djup varierade mellan 0,10 och 0,33 m. I jordproverna fanns endast träkol, av 
hassel samt av obestämt träslag.
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Den avvikande östra delen av huset kan förklaras med att huset byggts i två om-
gångar och den östra delen därför motsvarar en tillbyggnad. Alternativt har huset för 
början bestått av två skilda delar med något olika konstruktion och kanske även funk-
tion. Det får dock poängteras att skillnaderna mellan delarna inte var stora.

Typologiskt skulle huset möjligen kunna placeras i husfas A eller i husfas C i den 
indelning av järnåldershusen som gjorts i Malmöområdet (Björhem & Magnusson 
Staaf 2006). Avstånden mellan bockarna gör dock att det bäst passar in i husfas A, 
trots det längre avstånd som fanns i den östra delen av huset. Detta stämmer också 
överens med den 14C-datering som gjorts med resultat 2 206 ± 30 (360–200 BC kal. 
1 σ, Ua-41868). Detta innebär att huset kan dateras till den senare delen av husfas A 
och det ingått i den förromerska bebyggelsefasen på platsen.

Hus 30, A33
I anslutning till den palissad som daterats till MNB på Område I framkom ett antal 
stolphål som inledningsvis antogs ha utgjort en öppning i palissaden. Dock visade sig 
stolphålens karaktär avvikande från stolphålen i palissaden och då formen indikerar 
att det var ett långhus tolkas konstruktionen som ett treskeppigt hus. Huset bestod 
av 18 stolphål fördelade på nio takbockar. De två östliga var dock inte kompletta, 
utan bestod enbart av de sydliga stolphålen. Där de nordliga bör ha påträffats gick ett 
modernt dräneringsdike. Två av bockarna bestod av dubbla stolphål på ena sidan. Yt-
terligare två stolphål såg ut att vara dubbelstolphål med översta fyllningen gemensam. 
Fyra av stolphålen framkom redan under förundersökningen, men kopplades då inte 
till någon konstruktion. Fyra av stolphålen som påträffades under slutundersökningen 
undersöktes till hälften. I tre av fyllningarna togs jordprover.

Huset var bevarat till 16,3 m längd och var orienterat i Ö–V riktning (figur 85). 
Bockbredden varierade mellan 2,15 och 2,85 m. Bockarna var relativt tätt ställda cen-
tralt i huset, som tätast på 1,30 m avstånd, medan det längsta avståndet, 3,0 m upp-
mättes i husets västra ände. Den västligaste takbocken var placerad på något större 
avstånd än de övriga. Möjligen antyder detta att de utgjort en utbyggnad alternativ 
var en del av gavelkonstruktionen. De undersökta stolphålens storlek var mellan 26 
och 30 cm i diameter och deras djup var mellan 13 och 28 cm. Fyllningen i de fyra 
stolphålen bestod av en mörkgrå silt, i två fall med ett inslag av beigeorange, siltig 

Figur 84 Plan över hus 38. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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lera. I tre av fyllningarna fanns inslag av bränd lera och i ett fall inslag av träkol. I ett 
av dubbelstolphålen syntes stolpfärgningar. Inget av stolphålen innehöll andra fynd.

I jordproverna påträffades ett par rotknölar av knylhavre, en kärna av obestämt 
korn samt träkol av hassel. Fynd av knylhavre har tidigare bland annat gjorts i äldre 
järnåldersgravar, och då tolkats som gravgåvor och speciella depositioner (Berggren & 
Celin 2004:145f, se även Viklund 1998:155). De förekom då i större mängder, och i 
detta fall med bara två knölar är det troligt att de slumpmässigt hamnat i stolphålen.

De tätt stående takbockarna tyder på att huset ska inordnas i husfas A i inledningen 
av järnåldershus (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff). Denna indikation stärks 
av den radiometriska dateringen. En förkolnad rotknöl av knylhavre har ¹⁴C-daterats 
till 2341±30 (415–380 BC kal. 1 σ, Ua-41861) vilket ger en relativt snäv datering till 
tidig förromersk järnålder, dock inte den allra tidigaste delen. Hus 30 representerar 
således en andra fas av hus som restes på platsen under perioden, där den första fasen 
representeras av hus 9 och 27.

Hus 24, A27
Centralt på Område I framkom sex stolphål som utgör spåren efter en liten treskep-
pig byggnad. Den bestod av tre bockar och undersöktes genom att tre av stolphålen 
grävdes ut, ett i vardera bock. Två jordprover togs.

Huset har varit orienterat i Ö–V riktning och var bevarat till 5,5 m längd (figur 86). 
Ett par mindre stolphål direkt till öster om huset skulle kunna vara en del av en gavel, 
vilket skulle göra huslämningen 8,7 m lång. Av dessa två stolphål är det ena undersökt. 
Det var 8 cm djupt. Det är dock osäkert om dessa två ska kopplas till huset. Stolphålen 
i den östra delen av huset innehöll sot och träkol, vilket det undersökta av de två små 
stolphålen saknade. De talar emot att de utgjort en gavel.

Jordproverna innehöll ett magert växtmaterial. Endast en rotknöl av knylhavre på-
träffades, samt träkol av ask och tall.
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Figur 85 Plan över hus 30. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Figur 86 Plan över hus 24. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Förekomsten av sot och träkol i husets östra del indikerar att det funnits en eldstad 
i den änden av huset, alternativt att huset brunnit.

Bockbredden var 2,2 m i väster, 2,5 m i mitten samt 2,5 m i öster. Avståndet mellan 
de två möjliga gavelstolphålen var 1 m. Avståndet mellan bockarna var 2,8 m i väster 
och 2,5 m i öster. Stolphålen i huset mätte mellan 20 och 30 cm i diameter och var 
mellan 8 och 12 cm djupa. Fyllningen i stolphålen bestod av en brun, siltig lera, i ett 
par av stolphålen med inslag av sot och i ett med inslag av träkol. Inga fynd gjordes i 
stolphålen.

Husets konstruktion kan typologiskt stämma in på husfas A i indelningen av järn-
åldershus i malmöområdet (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff). Men stolparna 
satt inte så tätt, så det är inte en exakt överensstämmelse.

En förkolnat rotknöl av knylhavre från stolphålet A18243, som låg längst åt öster 
i den nordliga stolpraden, har ¹⁴C-daterats till 2290±32 (400–250 BC kal. 1 σ, Ua-
41857). Det innebär en datering till den första hälften av förromersk järnålder, men 
inte det inledande århundradet. Det stärker den lite osäkra typologiska dateringen av 
huset till första hälften av förromersk järnålder. Det har hört till den andra fasen av hus 
på platsen, samtida med eller efterträdare till gården representerad av hus 30.

Hus 18, A19
En av huslämningarna som påträffades på Område IV var hus 18. Det bestod av sju 
stolphål efter takkonstruktionen i ett treskeppigt hus, bildande tre bockar samt en 
inkomplett bock i väster. Tre av stolphålen grävdes ut till hälften och jordprov togs i 
två av dem.

Huset var orienterat i VNV–OSO riktning. Den bevarade längden var 11 m (figur 
87). Bockbredden varierade mellan 2,45 och 2,55 m. Avståndet mellan bockarna varie-
rade mellan 3,25 och 3,75 m. De undersökta stolphålen var mellan 20 och 30 cm i dia-
meter och runda till rundovala i formen. Stolphålens fyllning bestod av en brungrå till 
grå, sandig, lerig, något humös silt. Inga fynd påträffades i fyllningarna. I jordproverna 
fanns ingen växtmakrofossil utöver lite träkol som inte kunde bestämmas till träslag.

Även om huset inte är komplett kan det typologiskt grupperas i husfas A enligt in-
delningen av järnåldershus i malmöområdet (Björhem & Magnusson Staaf 2006:89ff), 
med tanke på den förmodligen ringa längden och den relativt smala innerkonstruk-
tionen.

Ett obestämt sädeskorn från stolphålet A200041 i den södra stolpraden har ¹⁴C-
daterats till 2167±30 (360–170 BC kal. 1 Ua-41855) vilket innebär mitten av för-
romersk järnålder. Hus 18 är således daterat till denna period både typologisk och 
radiometriskt. Det tycks representera en fas av byggnation på platsen som ägde rum 
under mitten av förromersk järnålder och var samtida med eller avlöste gården repre-
senterad av hus 24.
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Hus 25, A28 och grop A20259
Även hus 25 var treskeppigt och beläget centralt på Område I. Det bestod av fem 
bockar, ett stolphål som kan ha ingått i den norra vägglinjen samt en grop, centralt 
placerad i mittskeppet i den östra delen av huset. Fem av stolphålen och gropen under-
söktes. Två jordprover togs.

Huset var orienterat i Ö–V riktning och var bevarat till 13,5 m längd (figur 88). 
Bockbredden varierade mellan 2,6 och 2,9 m och avståndet mellan takbockarna va-
rierade mellan 2,9 och 3,4 m. Stolphålen varierade i storlek och mätte mellan 18 och 
38 cm i diameter. De två minsta stolphålen fanns i den östligaste takbocken. Djupet 
varierade mellan 9 och 30 cm. Fyllningen bestod i de undersökta stolphålen av en 
gråbrun siltig lera. Inga fynd gjordes i stolphålen.

Gropen (A20259) som låg i husets östra del var avlång till formen, och mätte 2,5x1,1 
m. Den var orienterad utmed husets längdriktning. Den var grund, endast 12 cm djup 
och hade svagt sluttande nedgrävningskanter och en relativt plan botten. Gropen kan 
jämföras med de gropar och eller stenläggningar i den östra delen av långhus daterade 
till yngre bronsålder och äldre järnålder som har tolkats som “källargropar”. Denna 
typ av hus med gropar eller stenläggningar har diskuterats i samband med indelningen 
av järnåldershus i Malmöområdet och placeras i husfas A. Det fanns flera gemensam-
ma drag i husens takkonstruktion. Exempelvis var avståndet mellan bockarna relativt 
kort, mittskeppen var ofta mellan 2 och 3 m breda och en del av takkonstruktionerna 

Tabell 28 Fynd från A20259.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera (850˚) 12 15

Djurben  

- nöt 1 2

- obest. 35 12

Flinta  

- avslag 5 35

- avslag/avfall 8 20

- splitter, bränt 11 1

- övrig flinta, bränd 31 42

Keramik 3 25

Slagg 38 100

Summa 144 252

Figur 88 Plan över hus 25 med gropen 

A20259. Över med närliggande anlägg-

ningar och under endast med anlägg-

ningar tillhörande huset. Skala 1:200.
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var något konvexa eller divergerande. I vissa fall har man noterat att takbockarna stått 
tätare i den smalare delen. Dessa hus daterades till intervallet 500–200 BC, dvs. äldre 
delen av förromersk järnålder. (Björhem & Magnusson Staaf 2006:91). Groparna och 
stenpackningarna kan vara svåra att tolka, men har satts i samband med matberedning 
och liknande (t.ex. Berggren & Celin 2004:99). Hus 25 stämmer delvis in på beskriv-
ningen av husen med källargrop. Gropen var placerad i den östra änden, där bockbred-
den var smal. Men bockarna stod inte så tätt och konstruktionen kan inte sägas ha 
varit konvex eller divergerande. Den var smalare i båda ändarna men mittbocken var 
också kort, vilket gett huset en midja på mitten.

Fynden i gropen visar dock på att dateringen kan stämma överens med ”källar-
gropshusen” i Malmöområdet. Fyllningen i gropen bestod av en mörk, brungrå siltig 
lera. I fyllningen påträffades några oornerade keramikskärvor, varav en kan dateras 
generellt till äldre järnålder och två kan dateras till förromersk järnålder specifikt. 
Dessa består av delar av mynning, skuldra och buk. I fyllningen framkom även bränd 
lera som bränts i 850˚C. Spritt i fyllningen fanns också bitar av ett hårt bränt material, 
som till sin karaktär påminner om slagg. Det är förmodligen något organiskt material 
som i hög temperatur smält samman med sand eller liknande i omgivningen. Denna 
typ av slagg har framkommit i en rad anläggningar inom undersökningsområdet. 
Bland de små fragment av obrända djurben som fanns i gropen har endast ett gått att 
identifiera till art. Det var ett ben av nöt. 

Jordproverna gav ett magert resultat. Endast en kärna av ett sädesslag som inte iden-
tifierats till art påträffades utöver träkol av ek. Sädeskornet, som påträffades i stolphål 
A20206 i den mittersta takbocken, har ¹⁴C-daterats till 2150±30 (350–110 BC kal. 
1 σ, Ua-41858) vilket ger en datering till mitten av förromersk järnålder och bekräftar 
placeringen av huset i husfas A. Hus 25 tycks således ha hört till samma fas av byggna-
tion som ovan nämnda hus 18 och 24. De kan ha stått på plats samtidigt, men de kan 
också ha avlöst varandra på så sätt att hus 25 byggdes efter hus 18 och 24.

Den slagg som påträffades i fyllningen har inte analyserats med består förmodligen 
av ett organiskt material som sintrat i hög temperatur till en form av slagg. Bitar av 
en liknande slagg har analyserats i samband med projektet Öresundsförbindelsen och 
funnits bestå av träaska som vid 900–1200 grader smält samman med sand. Det är 
således trä som har brunnit i dessa fall. Denna askslagg sattes i samband med hantverk 
som kräver mycket höga temperaturer, t.ex. metall- och glashantverk. Slaggbitarna på-
träffades i anläggningar som daterats till förromersk järnålder på lokalen Burlöv 20C. 
(Berggren & Celin 2004:175ff). I samma projekt påträffades och analyserades samma 
typ av slagg även på Fosie 9A i anläggningar från förromersk järnålder och diskutera-
des i samband med bronsgjutning och glastillverkning (Jönsson & Lövgren 2003:115) 
samt i anläggningar daterade till förromersk och romersk järnålder på Lockarp 7E där 
de också sattes i samband med glastillverkning eller bronsgjutning (Nord & Sarnäs 
2005:156). Det har påpekats att det finns en annan typ av slagg, som liknar träkolsaks-
laggen till utseendet, men som består av helt andra beståndsdelar. Det är en askslagg 
som uppstått genom att salttåliga växter, t.ex. vass har brunnit i höga temperaturer 
(Nord & Sarnäs 2005:156). En sådan typ av slagg har påträffats inom projektet City-
tunneln i flera anläggningar på lokalen Vintrie 20:1 & 20:59, bland annat i en grop i 
ett hus daterat till förromersk järnålder. Slaggen anses ha uppstått genom att hus med 
vasstak brunnit i hög temperatur och vassen och eventuellt även tång har bildat slag-
gen (Hammarstrand Dehman m.fl. 2007:79). Det är intressant att den övervägande 
vanligaste dateringen av anläggningar med denna typ av slagg är förromersk järnålder, 
vilket stämmer väl med hus 25 på Dösemarken. Den slagg som fanns i gropen A20259 
har dock inte analyserats. Därför är beståndsdelarna och vilket typ av organiskt ma-
terial som utsatts för hög temperatur inte kända. Därför är det inte heller säkert om 
slaggen kan sättas i samband med någon form av hantverk eller husbränder. Det finns 
dock inga belägg för att ett flertal av husen på Dösemarken från perioden förromersk 
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och romersk järnålder skulle ha brunnit varför det kanske är troligare att någon form 
av hantverk ska ses som ursprunget till slaggen på platsen.

Fynden i gropen i hus 25 behöver inte ha någon koppling till gropens användnings-
område, utan kan ha hamnat där tillsammans med fyllnadsmaterialet. Det eventuella 
hantverk som krävt en hög temperatur har förmodligen ägt rum någon gång när huset 
stod på platsen men inte nödvändigtvis i huset. Fyndmaterialet är så pass ringa att man 
inte heller med säkerhet kan knyta gropen till matberedning eller förvaring. Det är 
dock inte otroligt att gropen haft en liknande funktion.

Hus 4, A5
Hus 4 var en av de lämningar efter ett treskeppigt hus som framkom på Område I 
redan under förundersökningen (Ifverson 2007:23f). Då påträffades stolphål som kan 
vara spår av tre kompletta och en inkomplett bock i takkonstruktionen samt några 
stolphål som kan ha hört till vägglinjer. En härd antogs också höra till huset. Den var 
centralt placerad i husets östra del. En ¹⁴C-datering från ett av stolphålen gav resultatet 
senare delen av förromersk järnålder, 200–60 BC. Vid slutundersökningen lades stor 
möda på att söka efter ytterligare stolphål, både öster och väster om huset, men någon 
fortsättning på huset kunde inte konstateras. Stolphålen som tidigare antagits vara 
rester av väggar bedömdes nu inte höra till byggnaden.

Härden undersöktes i samband med slutundersökningen, men då inget daterande 
fyndmaterial påträffades kan den inte med säkerhet sägas vara samtidig med huset. 
Dess läge tyder dock på en koppling.

Huset tolkas som ett treskeppigt långhus. Den ¹⁴C-datering som gjordes under 
förundersökningen tyder på att huset var från förromersk tid. Enligt den indelning 
av järnåldershusen i Malmöområdet som gjordes inom projekt Öresundsförbindelsen 
(Björhem & Magnusson Staaf 2006:88ff) skulle detta hus höra till fas A, men skulle 
formmässigt kunna placeras i fas C som dateras till romersk järnålder, folkvandrings-
tid och inledningen av vendeltid. Då huset är relativt dåligt bevarat och den gruppe-
ring som anas av takstolarna i innerkonstruktionen är långt ifrån säkerställd får den 
sena dateringen sägas vara mindre trolig. Huset bedöms därför vara förromerskt. Den 
radiometriska dateringen antyder att huset var det sista i den rad av hus som byggdes 
på platsen under mitten av förromersk järnålder. Det representerar således den sista 
fasen av denna bosättning.

Stolpbod hus 32, A39
Ytterligare en stolpbyggnad tolkas som en stolpbod. Den var belägen långt söderut på 
Område I. Den bestod av fyra stolphål som bildade en kvadrat (figur 89). Alla fyra 
stolphålen undersöktes och jordprov togs i två av fyllningarna.

Avstånden mellan stolphålen varierade mellan 2,3 m och 3,2 m vilket gav stolpbo-
den ett utseende som snarare var rektangulärt och trapetsformat än kvadratiskt.

Fyllningen i stolphålen bestod av en gråbrun, siltig lera med stenar som ingått i 
en skoning för stolpen. Inga fynd gjordes i stolphålen. Inget växtmaterial eller träkol 
påträffades i jordproverna.
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Figur 89 Plan över stolpbod hus 32. 

Över med närliggande anläggningar 

och under endast med anläggningar 

tillhörande huset. Skala 1:200.
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Stolpkonstruktionen tolkas som en stolpbod. Stolpbodar med fyra stolphål i kva-
dratisk form betraktas vanligen som komplement till större hus. Oftast tolkas de som 
bodar eller liknande där något har förvarats. De förekommer från äldre bronsålder 
till vikingatid och i projektet Öresundsförbindelsen kunde de flesta dateras till äldre 
bronsålder och äldre järnålder (Björhem & Magnusson Staaf 2006:116). 

 Det finns ingen självklar koppling till närliggande gård. Hus 9 daterat till yngre 
bronsålder/äldre förromersk järnålder var beläget 47 m åt nordväst.

Hus/stolpkonstruktion A55
På kullen i västra delen av Område I framkom en stolpkonstruktion bestående av åtta 
stolphål fördelade i fyra par. Möjligen utgjorde de lämningarna efter ett treskeppigt 
hus i trapetsoid form. Det skulle dock ha en ovanlig orientering, varför tolkningen får 
sägas vara hypotetisk. En alternativ tolkning skulle kunna vara två hägnadsrester med 
något olika riktning, men den symmetriska placeringen av stolphålen gör det troligare 
att de var menade som par. Alla stolphålen undersöktes till hälften och jordprover togs 
i tre av fyllningarna.

Huset skulle ha varit orienterat i sydväst–nordostlig riktning och var bevarat till 
7,40 m (figur 90). Innerkonstruktionen var tydligt trapetsoid med den smalaste (1,65 
m) takbocken i sydväst och den bredaste (3,10 m) i nordost. Huset bör således ha haft 
en mycket tydlig trapetsoid form. Avståndet mellan bockarna varierade mellan 2,20 
och 2,50 m med det längsta avståndet i husets mitt.

Stolphålens djup varierade mellan 0,08 och 0,39 m. Fyllningarna i stolphålen va-
rierade och bestod av en lerig, sandig silt i olika nyanser från svagt grå till brunsvart. 
Alla fyllningarna utom en innehöll mindre mängder av bränd lera och/eller träkol. 
Jordproverna innehöll växtmakrofossil av bröd-, kubbvete, naket korn och obestämt 
korn. Träkol av björk och ek påträffades också.

Trots de olika graderna av svärta i fyllningen har stolphålen fyllts av material som 
visar att det brunnit någonstans i närheten. I ett av stolphålen i den nordliga linjen 
påträffades tre flintavslag och i ett av stolphålen i den södra linjen påträffades en kera-
mikskärva med gropornering som kan dateras till TNII–MN. Det är dock troligt att 
keramiken daterar det lager av omkringliggande jord som hamnat i svackorna efter att 
stolparna förmultnat eller dragits upp, snarare än att den daterar huset. Växtmateria-
let kan ha kommit ner i stolphålen på samma sätt. Sammansättningen av cerealierna 
är ovanlig för järnålder men inte omöjlig, varför det dock inte är säkerställt om de 
förkolnade sädeskornen hamnat i fyllningen genom att ha följt med en gammal mark-
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horisont eller om de var kopplade till användningen av huset. Men spridningen av 
makrofossil kan också tolkas som att huset haft en central härd, vilket skulle innebära 
att de kan kopplas mer direkt till husets användning. Det är inte heller troligt med ett 
treskeppigt, trapetsoidformat hus från tidig- eller mellanneolitikum. Istället bör huset 
kopplas till järnåldersbebyggelsen på platsen. Det närmaste huset från järnålder var 
hus 30, daterat till tidig förromersk järnålder, beläget 40 m åt sydväst.

Hus 3, A4
Hus 3 var beläget på den nordvästra delen av Område II. Under förundersökningen 
framkom stolphål i tre sökschakt som tolkades som delar av ett 42 m långt treskeppigt 
hus som typologiskt kunde placeras i den senare delen av husfas B, motsvarande äldre 
romersk järnålder (Ifverson 2007:39f). Vid slutundersökningen kunde vi konstatera 
att huset inte var så långt, men att den typologiska bestämningen stämde. Av de stolp-
hål som framkom under förundersökningen tolkas 44 st som ingående i huset och 
ytterligare 23 stolphål framkom vid slutundersökningen, vilket ger totalt 67 stolphål. 
De utgjordes av 4 stolphål efter takbärande stolpar och 63 efter väggstolpar (figur 91). 
De fyra takstolphålen samt fyra väggstolphål undersöktes vid förundersökningen och 
ytterligare tre väggstolphål undersöktes vid slutundersökningen. I tillägg till dessa un-
dersöktes ett flertal anläggningar som bedömdes som stolphål utan koppling till huset 
eller som rester efter något annat, bl.a. djurgångar eller svackor i den sandiga moränen. 
En intensiv rensningsinsats gjordes i och kring huset då dess utsträckning österut var 
osäker. Inga nya jordprover togs i de undersökta fyllningarna.

Huset var orienterat i östvästlig riktning. Husets västra del var välbevarad med 
två takbockar, en konkav gavel och vägglinjer i både norr och söder. Den mellersta 
och östra delen var sämre bevarad och bestod endast av den södra vägglinjen. Husets 
längd gick att följa i 23,5 m. Av innerkonstruktionen fanns endast de två takbockarna 
i väster kvar. De låg på en meters avstånd från varandra och bockbredden var 2,05 
respektive 1,90 m. Där vägglinjerna var bevarade i både norr och söder var huset 5,2 
m brett. Väggstolparna var tätt ställda med en 0,6 m bred ingång bestående av två 
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indragna stolpar i den norra vägglinjen i höjd med takbockarna. I övrigt var väggstol-
parna dubblerade med ytterligare en stolpe innanför vägglinjen i 5–6 fall i den västra 
delen av huset. Möjligen kan detta vara spår av en inre indelning av rummet i huset. 
Kanske fanns bås till djur i denna del av huset? Den södra väggen hade en svagt konvex 
form. Nära den östra änden av söderväggen fanns spåren efter en kort vägg på knappt 
3 m som anslöt till ytterväggen i 90 graders vinkel. Den korta väggen bestod av fem 
stolphål med 5–50 cm mellanrum. Den kan ha utgjort en skiljevägg för uppdelning 
av utrymmet utanför husets södra vägg.

De tre undersökta väggstolphålen låg alla i den södra vägglinjen och hade en fyll-
ning som bestod av brun sand. Inga fynd gjordes i dessa stolphål. Jordproverna från 
förundersökningen analyserades vid slutundersökningen och innehöll endast ett par 
obestämda sädeskorn samt träkol från ek, hassel, björk, tall, vide samt gran.

Ett obestämt sädeskorn som sänts för ¹⁴C-datering löstes upp under förbehand-
lingen och kunde inte dateras. Därför finns ingen snävare datering för huset än den 
typologiska.

Huset kännetecknas typologiskt av flera drag som är typiska för hus från husfas 
B (Björhem & Magnusson Staaf 2006:92ff). Den bevarade längden var dock något 
kortare än typhusen från denna fas som var mellan 30 och 39 m långa. Hur långt hus 
3 varit är dock inte fastställt eftersom den östra gaveln inte var bevarad. Bredden på 
ytterkonstruktionen på typhusen var mellan 4,6 och 5,8 m och mellan 1,7 och 2,8 m 
i innerkonstruktionen. Måtten från hus 3 på 5,2 m respektive 2,05/1,90 m faller inom 
dessa ramar. Husen från denna fas kan ha både raka och konvexa väggar och ingångar 
i dessa var mellan 0,5 och 0,7 m breda, vilket också stämmer in på hus 3. 

Hus 3 hade också en konkav gavel i väster. Detta drag fanns bland annat i hus 5 i 
Område 11 på norra boplatsen i Mellanbyn, på den östra sidan av Hyllie mosse. Hus 5 
var ett av de längsta husen från husfas B och har daterats till äldre romersk järnålder. 
Även i detta fall var det den västliga gaveln som var konkav, men inte den östliga som 
var rak med något rundade hörn (Friman 2008:110, fig.41). 

Någon jämförelse mellan typhusen och hus 3 kan däremot inte göras när det gäller 
antalet bockar i takkonstruktionen och avståndet mellan bockarna, eftersom hus 3 
inte hade mer än två takbockar bevarade. Ändå kan hus 3 konstateras stämma överens 
med husfas B och borde därmed dateras till intervallet 200 f.Kr. till 300 e.Kr. I ljuset 
av att det närliggande hus 22 typologiskt kan placeras i samma fas, men ändå fått en 
senare 14C-datering tillsammans med det uthus som kan knytas till huset (se nedan), 
så kastar det visst tvivel över den typologiska dateringen av hus 3. Möjligen ska även 
det ges en något senare datering. 

Hus 22, A25
Sex meter norr om hus 3 på Område II fanns spåren efter ytterligare ett hus av samma 
typ. Hus 22 bestod av tydliga vägglinjer av stolphål och väggrännor samt en välbevarad 
innerkonstruktion. Det bestod av 99 stolphål varav 18 utgjorde den takbärande kon-
struktionen. Två av stolphålen efter takbärande stolpar samt en väggränna undersöktes 
och jordprover togs i de två stolphålen.

Huset var orienterat i östvästlig riktning och var 25,8 m långt (figur 92). Ytterkon-
struktionens bredd varierade och var 6,4 m i mitten och 5,3 m vid gavlarna. Vägg-
linjerna var således svagt konvexa. Gaveln i väster var rak, medan den östra gavelns 
utformning är något osäker. Den kan ha varit något rundad och eventuellt har det 
funnits takbärande stolpar i gaveln. Innerkonstruktionen bestod av sju–åtta stolppar 
med en bockbredd mellan 1,85 m och 2,30 m. Bockarna var som bredast i mitten av 
huset och som smalast vid gavlarna, vilket även gett innerkonstruktionen en svagt 
konvex form. Avståndet mellan bockarna varierade. Dock kan sex av bockarna tolkas 
som huvudkonstruktion, och mellan dessa var avstånden relativt jämna, mellan 4,10 
m och 5,20 m. Mellan fjärde och femte bocken räknat från väster fanns dock spår av 
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ytterligare en bock som bestod av betydligt mindre stolphål. Den förefaller ha varit 
klenare än övriga bockar och kan ha tillkommit som någon form av reparation eller 
förstärkning. Avståndet från denna till bocken åt väster var 2,20 m och åt öster 2,15 
m. Längst i öster, i det som möjligen utgjort gaveln fanns också en eventuell takbock 
på 1,90 m avstånd från den östliga takbocken. Minst tre av stolparna i den norra raden 
av takbärare tycks ha varit dubbla eller omsatta.

Trots de välbevarade väggarna är det svårt att avgöra var i huset det funnits in-
gångar. Det fanns dock öppningar i den norra vägglinjen som kan ha utgjort ingångar. 
De var mellan 0,75 och 1,0 m breda. Vägglinjerna är på flertalet ställen dubblerade 
med ett extra stolphål, och på ett par ställen med två extra stolphål. Möjligen indikerar 
detta en inre indelning av rummet. Detta gäller både den östra och den västra delen 
av huset.

De stolphål efter takbärande stolpar som undersöktes var stora i plan, 0,7x0,55 m 
respektive 0,9x0,75 m och 0,43 m respektive 0,38 m djupa. Fyllningen i dessa stolp-
hål bestod av en mörkt gråbrun, sandig silt med spridda stenar. Inga fynd gjordes i 
stolphålen. Den väggränna som undersöktes låg i den södra vägglinjen och har haft 
plats för åtta eller nio stolpar, som antyddes av mörkare partier i rännans fyllning 
(figur 93). Rännan var relativt bred, som mest upp mot 2 m och var 7,20 m lång. 
Fyllningen bestod i huvudsak av en mörkt grå, sandig silt, något uppblandad med 
gulbeige sand mot botten. I fyllningen fanns en stor mängd sten, främst bestående 
av nötta flintknutor. I rännan fanns även ett stort flintmaterial, främst bestående av 
flintavslag. Flintmaterialet som är vitpatinerat, har en tydlig stenålderskaraktär och 
har förmodligen legat i marken i husets närhet och hamnat i väggrännan i samband 
med dess anläggande. Flintans patinering tyder på att den legat exponerad för väder 
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och vind i likhet med flintmaterialet i de neolitiska anläggningarna på Område II. 
Flintmaterialet framkom nästan uteslutande i den sydvästra delen av rännan, vilket 
kan tyda på att det legat relativt samlat i marken när rännan fylldes igen.

De arkeobotaniska analyserna visar att stolphålen innehöll odlade arter som skal-
korn, bröd-, kubbvete och obestämt korn, samt åkerogräs som svinmålla, åkerbinda, 
måra och våtarv. De kan tolkas så att huset innehållit en köksdel med härd. Ogräsen 
tyder på gödslad och näringsrik åkerjord. Förekomsten av andra sädesslag än skalkorn, 
som var den vanligaste grödan under hela järnåldern, visar att man företog en något 
mer varierad odling vid denna gård. Detta var relativt ovanligt vid denna tid. Exempel-
vis var det inte alla hus från perioden på motsatta sidan av Hyllie mosse som innehöll 
vete, och bara enstaka gårdar som hade större mängder (Andréasson 2008:103). Hus 
22 hörde således till en ovanlig gård. Veteodlingen har tolkats så att vissa, lite mer 
välbeställda gårdar, hade möjlighet att genomföra den mer varierade odlingen. 

Hus 22 kan typologiskt placeras i husfas B och därmed dateras till perioden 200 
f.Kr. till 300 e.Kr. (Björhem & Magnusson Staaf 2006:92ff). Huset var dock kor-
tare än typhusen och något bredare i ytterkonstruktionen. Den östra gaveln utgör 
ett frågetecken och är, om den haft en takbärande funktion, atypisk för perioden. En 
förkolnad kärna av skalkorn har ¹⁴C-daterats till 1678±35 BP (260–420 AD kal. 1 σ, 
Ua-42274), vilket motsvarar yngre romersk järnålder och början av folkvandringstid. 
Detta är en något sen datering för husfas B. Majoriteten av husen i denna fas kan 
dateras till intervallet 200 f.Kr. till 200 e.Kr., men ett fåtal hus kan dateras till efter 
200 e.kr (Björhem & Magnusson Staaf 2006:95). Hus 22 kan således ha hört till de 
sista husen som byggdes i denna tradition, dvs. under yngre romersk järnålder. Man 
har tidigare konstaterat en nedgång i bebyggelsen i den kustnära bygden under husfas 
B. Under 300-talet, dvs. under husfas C, har man ansett att bebyggelsen upphörde 
helt i området vid Hyllie (Björhem & Skoglund 2009:47ff, 54). Denna förflyttning av 
bebyggelsen var en del av ett större mönster, i vilket man lämnade kustbygderna i stora 
delar av Fyn, Själland och Skåne. En anledning till detta föreslås vara det politiska 
skeendet och krigshandlingar som gjorde det riskabelt att bo nära kusten där gårdarna 
var lätta att nå från båtar och därmed kunde bli plundrade och nedbrända (Björhem 
& Skoglund 2009:70). Hus 22 representerar således en av mycket få gårdar som trots 
riskerna etablerades i detta kustnära läge under denna period. 

Hus 22 var huvudbyggnad på ett mindre gårdsläge som var relativt välbevarat (se 
figur 92). Väster om hus 22 påträffades en mindre hägnad som länkade samman hus 
22 med det mindre hus 23 (se nedan) beläget 5 m norrut. Hägnaden kopplade samman 
de båda husens respektive sydvästra gavelhörn. Hus 23 kan ha fungerat som ett uthus 
eller annat typ av bihus. 

Gårdsläget tycks ha varit bebyggt med två generationer av huvudbyggnad, där hus 
22 utgjort den ena och hus 3 den andra generationen av huvudbyggnaden. Eftersom 
hus 22 daterats till en sen del av husfas B kan man tänka sig att hus 22 avlöste hus 
3. Bibyggnader tillhörande hus 3 har inte påträffats medan bebyggelsen kring hus 22 
var bättre bevarad. I tillägg till hägnaden och hus 23 kan även en stolpbod (29, se 

Tabell 29 Fynd från A204020.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- handsten med slityta 1 990

Flinta  

- avslag 21 89

- avslag, bränt 1 1

- övrig flinta, bränd 4 13

Summa 27 1093
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nedan) ha hört till gården. Även gropen A3975 (se nedan) kan möjligen ha hört till 
gårdsmiljön. 

Gårdsläget var således bebyggt under en längre period, då två generationer av hu-
vudbyggnad påträffats. Varje enskilt hus kan i sin tur ha använts av flera generationer 
av människor. Detta indikeras speciellt av spåren av ombyggnationer i hus 22.

Huset hörde inte till de väldigt långa byggnader som tidigare funnits på motsatta 
sidan av Hyllie mosse där vissa hus var upp mot 50 m långa (Friman 2008:101f), men 
kan ändå ha bebotts av relativt välbeställda människor som hade möjlighet att odla 
olika typer av grödor.

Hus 23, A26
Endast fem meter norr om hus 22 på Område II påträffades ett mindre hus, hus 23 
(figur 92). Det hade en annan grundplan än de närliggande husen 3 och 22 och bestod 
i princip bara av spåren efter husets väggar. Det saknade spår av vägg i öster, vilket 
tolkas som att huset faktiskt varit öppet åt det hållet, alternativt att gaveln bestått av en 
stor dörr eller grind. Huslämningen bestod av 51 stolphål i varierande storlek. Några 
av de större tolkas som takbärande. Tre av stolphålen, två efter takbärande och ett efter 
väggbärande stolpe, undersöktes och jordprover togs i fyllningarna.

Huset var östvästligt orienterat och bevarat till 10 m längd. Huset var 5 m brett på 
mitten och 3,4 och 3,6 m vid gavlarna. Det innebär att husets väggar varit konvexa. 
Avstånden mellan väggstolparna var endast några decimeter. Inga tydliga ingångar har 
kunnat identifieras i vägglinjerna. De öppningar som syns på planen var orsakade av 
moderna dräneringsdiken. Husets väggar tycks ha haft en takbärande funktion. Flera 
av de större stolphålen i vägglinjerna har tolkats som takbärare. Två av dessa låg i den 
norra vägglinjen och fyra något indragna från den södra vägglinjen. Stolphålen längst 
åt öster i både norra och södra linjen var också större och tolkas som takbärare. Mitt 
i den öppna östra gaveln fanns två mindre stolphål, eller snarare pinnhål, som kan ha 
utgjort en del av en dörr eller grind. Gaveln i väster var något oregelbunden, men kan 
ha gett ett rakt intryck.

Fyllningen i de undersökta stolphålen bestod av en brungrå till svartgrå, sandig, 
lerig silt med spridda stenar. Inga fynd gjordes i stolphålens fyllningar. Jordproverna 
innehöll förkolnade korn av skalkorn och bröd-, kubbvete, samt frön av ogräsen svin-
målla, måra och åkerbinda. Den arkeobotaniska analysen visar att huset sannolikt 
rymt en härd för matberedning. Den stämmer även väl överens med resultatet för hus 
22, som visar att man odlat mer än skalkorn på denna gård. En kärna av skalkorn på-
träffad i A205349 har ¹⁴C-daterats till 1768±30 BP (230–330 AD kal. 1 σ, Ua-42273) 
vilket motsvarar yngre romersk järnålder och delvis är samstämmigt med hus 22. 
Eftersom de två husen kan kopplas ihop med en hägnad bör de två husen ha varit sam-
tida, vilket innebär att de kan ha stått på platsen någon gång mellan 260 och 330 e.Kr.

Hus 23 med sin annorlunda utformning med takbärande väggar och öppna öst-
ergavel, kan ha varit ett uthus eller liknande ekonomibyggnad tillhörande gården. 
Närvaron av en härd i huset gör tolkningen osäker. Man behövde kanske inte en härd 
för matlagning i ett uthus, men kanske utförde man speciella arbetsuppgifter där som 
hade med beredningen av säd att göra. Ett liknande hus, daterat till äldre romersk järn-
ålder, har undersökts på Lockarp 7B i södra Malmö (Eliasson & Kishonti 2003:41f). 
Det var mindre och hade en rak och en rundad gavel, men tycks liksom hus 23 ha haft 
takbärande väggar. Det hörde till en huvudbyggnad av samma typ som hus 22 och en 
hägnad band samman husen, liksom i detta fall. En annan parallell är hus 21 på Ho-
telltomten, 1,5 km öster om Dösemarken, daterat till romersk järnålder (Hadevik m.fl. 
2006). Det var ett litet hus bestående av vägg- och gavelstolpar med en kokgrop i västra 
delen, tolkat som ett litet kökshus, förråd eller verkstad. Några av stolparna i gavlarna 
tolkas som takbärande (Hadevik m.fl. 2006:99ff). Vägglinjerna bestod dock av flera 
dubblerade stolpar, vilket känns igen från hus 23 på Dösemarken. Det ovanliga med 
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hus 23 är att det saknade gavel i öst. Där fanns dock några stolphål direkt i anslutning 
till vägglinjerna. De var glesare placerade, och utgjorde till formen en tratt. Möjligen 
har hägnader kopplats till huset på denna sida. 

Stolpbod hus 29, A32
Knappt 6 m nordväst om hus 23 på Område II påträffades en mindre stolpbyggnad 
(figur 92), som förmodligen utgjort en mindre bod. Den bestod av fem stolphål som 
alla undersöktes och jordprover togs i tre av fyllningarna. Då det initialt var osäkert 
om det var spåren efter en dåligt bevarad treskeppig byggnad eller en mindre stolp-
konstruktion undersöktes marken kring stolphålen mycket noga utan att ytterligare 
stolphål framkom.

De tre nordliga stolphålen var djupa, speciellt det västligaste som var 0,46 m djupt 
och även stenskott. De två sydliga stolphålen var betydligt grundare, under 0,2 m. 
Konstruktionen kan således tolkas som en kvadratisk bod med två par stolpar och en 
fortsättning åt väster som krävt en kraftig, stadigt förankrad stolpe. I den mån man kan 
tala om bockbredd när det gäller stolpbodar så var bockbredden 1,8 m respektive 1,7 
m. Avståndet mellan bockarna var 1,8 m i norr och 2,1 m i söder. Det gav boden ett 
något asymmetriskt utseende. Avståndet till det djupa, stenskodda stolphålet var 2,2 m.

Fyllningen i stolphålen bestod av en grå, siltig lera med sot och träkol. Stensko-
ningen i det västligaste stolphålet bestod av ca 25 stenar. Inga fynd gjordes i stolp-
hålen. Jordproverna innehöll ett par förkolnade korn av skalkorn och flera korn av 
obestämda, fragmenterade sädeskorn samt träkol av ek och hassel.

En förkolnad kärna av skalkorn från stolphålet A206273 har ¹⁴C-daterats till 
1774±35 BP (210–340 AD kal. 1 σ, Ua-42275). Det ger en datering till yngre romersk 
järnålder. Stolpboden kan således ha hört till den närliggande gården bestående av hus 
22 och hus 23.

Konstruktionen tolkas som en rektangulär stolpbod med en extra stadigt förank-
rad stolpe utanför. Motsvarande konstruktioner som tolkas som förvaringsbodar har 
vanligvis endast fyra stolpar (Björhem & Magnusson Staaf 2006:116), vilket gör denna 
bod atypisk. Möjligen har den haft en annorlunda eller väldigt specifik funktion. 

Grophus A201004 
Endast 5 m söder om östra gaveln i hus 2 på Område II påträffades ett grophus (figur 
94). Det bestod av en rund nedgrävning, 2,8x2,6 m stor, med en svagt skålformad 
botten (figur 95). I norr fanns en mindre utbuktning i plan, 1,7 m lång och 0,4 m bred. 
Efter utgrävning visade sig utbuktningen utgöra en tydlig avsats. I den västra delen av 
denna avsats fanns en mindre nedgrävning som troligen var samtida med husets an-
vändningstid. Avsatsen påminner om de avsatser som kallas lerbänk på boplatsen Fosie 
IV (Björhem & Säfvestad 1993:337) eller sittbänk på boplatsen Fosie 11A (Hadevik & 
Gidlöf 2003:89). Även i detta fall kan avsatsen ha fungerat som någon form av bänk 
inne i huset. Men då den låg i en utbuktning var den alltså något utdragen från vägg-
linjen och kan ha använts ett trappsteg och därmed fungerat som nedgång till huset. 
Kring huset fanns fem mindre stolphål, varav två vid varsin sida av avsatsen, det ena 
innanför nedgrävningen, det andra utanför. Dessa stolpar kan således ha ramat in in-
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Figur 94 Plan över grophus A201004. 

Skala 1:200.
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gången till huset. De övriga stolphålen var fördelade med två på östra och ett på västra 
sidan av huset. Möjligen var den östra stolpen omsatt. Avståndet mellan stolparna tvärs 
över huset var 2,5 m. Stolparna har ingått i husets väggkonstruktion som förmodligen 
varit takbärande. Fyllningen i grophuset liksom i gropen vid ingången undersöktes i 
sin helhet, medan fyllningarna i stolphålen undersöktes till hälften. Jordprov togs i 
gropen vid ingången.

Fyllningen i grophuset bestod av en homogen, mörkbrun, humös sandig silt med 
eldpåverkade stenar samt svagt sotiga partier. Fynden som påträffades i fyllningen 
bestod av keramikskärvor varav fem mynningsskärvor som daterats till yngre förro-
mersk järnålder/äldre romersk järnålder. De representerar bland annat en kopp med 
polerad yta och ett kärl med markerad bukkant. En antydan till fasettering av myn-
ningarna tyder på att keramiken kan dateras till äldre romersk järnålder. Den övriga 
keramiken dateras mer generellt till äldre järnålder. Flera av skärvorna representerar 
kärl som kan kategoriseras som finare keramik. Sammantaget kan keramikmaterialet 
dateras till äldre romersk järnålder.

I fyllningen fanns även två handstenar med spår av krossning, samt ett flintmaterial 
bestående främst av avslag. I gropen vid ingången bestod fyllningen av en ljusbrun, 
sandig silt med enstaka träkolsfragment och stenar. I fyllningen i gropen påträffades 
ett par keramikskärvor som kunde dateras till äldre järnålder. I de fem stolphålen 
påträffades inga fynd.

Jordproverna innehöll förkolnade skalkorn, bröd-, kubbvete samt ogräsfrö av svin-
målla, åkerbinda och måra. Säden var relativt noga rensad. Detta är samma typ av 
artsammansättning som i gården med hus 22. 

Grophusets form och storlek avviker inte nämnvärt från vad som kan benämnas 
en traditionell grophustyp med rund–rundoval form och två motstående stolpar som 
burit upp taket (typ I hos Hadevik & Gidlöf 2003:87). Grophus dateras vanligen till 
yngre järnålder, men förekommer även under äldre järnålder. Exempelvis daterades ett 
av grophusen i Fosie IV till slutet av äldre romersk järnålder/yngre romersk järnålder 
(Björhem & Säfvestad 1993:177, 337). Grophus 201004 var bara något yngre. En 
förkolnad kärna av skalkorn från den mindre nedgrävningen vid avsatsen i väster har 
¹⁴C-daterats till 1764±35 BP (230–340 AD kal. 1 σ, Ua-42277). Det ger en datering 
till yngre romersk järnålder.
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Figur 95 Prof i l  genom grophus 

A201004, från öster. Skala 1:20.

1 - mörkbrun humös sandig silt

2 - gul lerig silt

3 - gulvit sandig silt

Tabell 30 Fynd från A201004.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- handsten med krossyta 2 261

Flinta  
- avslag 16 146

- avslag/avfall 20 254

- knuta m. bearbetning 1 190

- knuta m. bearbetning, bränd 1 12

- övrig flinta, bränd 6 29

Keramik 18 98

Summa 64 990
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Fyndmaterialet i grophusets fyllning gav intryck av att huset skulle vara något 
äldre, då flera av keramikskärvorna kunde dateras till äldre romersk järnålder. Date-
ringarna pekar här således åt olika håll inom romersk järnålder. Dock bör grophuset 
och gropen A201004 ha varit samtida.

Grophus brukar räknas till den småhusbebyggelse med olika funktioner som hört 
till en gård. Grophusen betraktas främst som uthus med funktioner av framför allt 
hanverkskarakär (Björhem & Säfvestad 1993:341f). Närmaste husen som verkar ha 
varit samtida med grophuset är hus 3, 22 och 23. De låg på drygt 90 m avstånd från 
grophuset. Avståndet är i längsta laget och kopplingen mellan grophuset och gårds-
komplexet är inte självklar. Det är dock intressant att ¹⁴C-dateringen för grophuset är 
nästan samstämmig med ¹⁴C-dateringen för uthuset, hus 23. Artsammansättningen 
i växtlämningarna är också samstämmig mellan hus 22 och grophuset, vilket stärker 
intrycket av att de varit samtida, och möjligen hört samman.

Den arkeobotaniska analysen visar att matberedning möjligen har varit en av husets 
funktioner.

Hus 19, A20
En ¹⁴C-datering av ett hus på Området IV gav en senare datering än dateringarna 
av övriga hus i undersökningen. Resultatet blev en datering i sen vikingatid. Huset, 
som var dåligt bevarat, var beläget 84 m öster om den enda ytterligare lämning som 
säkert daterats till perioden, en grop (A2898) som framkom under förundersökningen 
och som innehöll skärvor av bland annat östersjökeramik som kan dateras till sen 
vikingatid–tidig medeltid (Ifverson 2006:27f). Det som från början såg ut att vara 
spår av högst tillfälliga aktiviteter under vikingatid, är möjligen lämningar av ett mer 
permanent slag. Man tycks således ha haft en bosättning här vid denna tid. I tillägg 
till dessa daterade lämningar fanns även hus 2, som med viss tveksamhet kan dateras 
till vendel- eller vikingatid (se nedan).

Figur 96 Grophus A201004 under 

utgrävning, från nordöst. Foto: Kristian 

Brink.
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Hus 19 undersöktes genom att tre av stolphålen efter takbärande stolpar grävdes ut. 
I två av dessa togs jordprover.

Huset var treskeppigt, men dåligt bevarat. Endast tre kompletta takbockar var 
kunde identifieras, två i väster och en i öster, vilket gör att huset ändå var bevarat till 
en längd av 29,2 m (figur 97). I den södra takbärarlinjen fanns ytterligare fyra stolphål 
mellan de bevarade bockarna, men i den norra påträffades inga fler stolphål. Bockbred-
den var 2,55 m i två fall och 2,65 m i ett fall. Avståndet mellan bockarna tycks ha legat 
mellan 3,15 och 3,55 m, medan det i ett fall kan ha varit 4,60 m. De undersökta stolp-
hålen var mellan 0,09 och 0,26, det grundare djupet fanns i den nordliga taklinjen som 
alltså var sämre bevarad. Fyllningen i de undersökta stolphålen bestod av en brungrå, 
lerig, sandig, humös silt. Inga fynd gjordes i fyllningarna. Jordproverna innehöll ingen 
växtmakrofossil, utöver lite träkol av björk.

Av vägglinjerna fanns eventuella rester av den södra i öster och av den norra i väster. 
Det är dock osäkert om detta var spår av väggarna, då deras placering skulle gjort huset 
mycket smalt, kanske 4 m totalt.

En bit träkol av björk från ett stolphål i den södra taklinjen, A200115, har ¹⁴C-
daterats till 1026±30 BP (985–1025 AD kal. 1 σ, Ua-41856), vilket innebär slutet av 
vikingatid. Då huset var dåligt bevarat är det svårt att placera in i någon huskategori. 
Möjligen skulle det kunna placeras i husfas D, som var långa, ganska breda hus med 
långt avstånd mellan bockarna. Dessa hus dateras till perioden 700–900 AD (Björhem 
& Magnusson Staaf 2006:106ff). Hus 19 skulle i så fall vara ett mycket sent exempel 
av denna hustyp. Husen i husfas D var också ofta konvexa i både ytter- och inner-
konstruktionen, något som dock inte var synligt i spåren efter hus 19. Det är således 
osäkert vilken typ av hus detta varit. Men förekomsten av detta hus visar ändå att det 
funnits en bosättning här under vikingatid, som dock inte lämnat några talrika spår, 
kanske för att bosättningen var kortvarig.
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Figur 97 Plan över hus 19. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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Hus 2, A3
Hus 2 var beläget i den sydöstra delen av Område II. Delar av huset, 19 stolphål i 
bl.a. den västra gaveln framkom redan vid utredning och förundersökning. En ¹⁴C-
datering av träkol från ett av stolphålen gav resultatet 410–230 BC, dvs. förromersk 
järnålder. Dateringen ansågs missvisande eftersom huset uppvisade drag av yngre hus-
typer, främst husfas C, och man föreslog istället en datering inom intervallet romersk 
järnålder till folkvandringstid (Gidlöf 2005; Ifverson 2007:37f).

Vid slutundersökningen framkom ytterligare 49 stolphål som kunde knytas till 
huset. Därmed har totalt 68 stolphål identifierats som är spår av både tak- och vägg-
konstruktioner i ett treskeppigt hus (figur 98). Den östra delen var mer välbevarad än 
den västra som påträffades först. Framförallt är det vägglinjerna som var tydligare i 
den västra delen. Huset bestod av åtta takbockar och vägglinjer längs delar av huset. 
En möjlig öppning identifierades i den norra vägglinjen direkt väster om den andra 
takbocken från öster och en möjlig öppning i den södra vägglinjen direkt väster om 
den första takbocken från öster. Väggarna var konvexa i den östra delen av huset och 
den västra gaveln rak. Den östra gaveln var inte välbevarad men visar att det kan ha 
funnits takbärande konstruktionselement även i gavlarna. Då ett flertal stolphål redan 
undersökts i husets västra del i samband med förundersökningen, grävdes endast två 
stolphål efter takbärande stolpar i den östra delen av huset vid slutundersökningen. 
Inga nya jordprover togs.

Huset var orienterat i Ö–V riktning och var 34 m långt. Bockbredden varierade 
mellan 1,35 och 2,30 m. Den största bredden uppmättes i husets mitt medan bock-
arna var som smalast närmast gavlarna. Detta gav således även takkonstruktionen 
en konvex form i längdriktningen. Avståndet mellan bockarna varierade i huset. Det 
längsta avståndet (4,95 m) uppmättes mellan den andra och tredje takbocken från 
väster och det näst längsta (4,35 m) uppmättes mellan den femte och sjätte bocken. 
Den inre konstruktionen var på detta sätt grupperad i tre grupper, med två bockar i 
väster, tre i mitten och tre i öster. Tendensen till gruppering i öster var dock svagare 
då skillnaden i avstånd var mindre där. Avståndet mellan takbockar inom grupperna 
var mellan 4,25 och 3,10 m.

Husets bredd mätt från vägglinjernas yttermått varierade mellan 3,40 och 5,40 m. 
Det lägsta måttet uppmättes nära den östra gaveln och det högsta i husets mitt och vid 
andra takbocken från väster. Vid gavlarna var huset ännu smalare, men då de inte var 
helt bevarade kan endast uppskattade mått anges. Huset kan vid den östra gaveln ha 
varit ca 2,8 m och vid den västra ca 3,8 m brett. Detta innebär att huset var som sma-
last i öster och var som bredast i mitten och i den västra delen. Dock smalnade huset 
av igen vid den västra gaveln, vilket alltså gav det konvexa väggar. Väggstolparna stod 
med 0,70–0,90 m avstånd från varandra i den östra delen av huset där väggkonstruk-
tionen var som bäst bevarad. Öppningarna i vägglinjerna bestod av dubbla stolphål på 
var sida om öppningen där en extra stolpe rests innanför väggen. Öppningen var 2,0 m 
bred i den norra och 1,70 m bred i den södra väggen. Extra stolpar innanför vägglinjen 
förekommer i ytterligare minst sju fall, vilket kan indikera ytterligare öppningar som 
i så fall är avsevärt smalare än de redan nämnda, eller, troligare, en inre indelning av 
rummet. Avståndet mellan väggstolparna varierar. I den östra delen av huset, där väg-
garna var bäst bevarade, mätte avstånden mellan 0,50 och 1,15 m. Majoriteten mätte 
dock mellan 0,7 och 0,8 m.

Stolphålen som undersöktes i slutundersökningen mätte 37 respektive 45 cm i dia-
meter och var 20 respektive 38 cm djupa. Fyllningen i dessa stolphål bestod av en 
brun, humös, sandig eller lerig silt. I ett av stolphålen syntes en stolpfärgning. Inga 
fynd gjordes i fyllningarna. Däremot analyserades jordproverna som tagits vid förun-
dersökningen och de innehöll endast ett förkolnat sädeskorn av obestämt korn samt 
träkol av hassel och annat obestämt träslag.
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Dateringen av huset är trots att det var relativt välbevarat, inte okomplicerad. 
Redan under förundersökningen pekade ¹⁴C-dateringen och den typologiska date-
ringen åt olika håll. Då huset schaktats fram i sin helhet kan man konstatera att 
husets form både passar in på den långa typen av hus under husfas C, med de gruppe-
rade takbockarna, och på husfas D, med takbärande stolpar i gaveln och den konvexa 
formen. Troligast är ändå den senare fasen, vilket skulle ge en datering till vendel eller 
vikingatid. För att klargöra vilken period som huset bör dateras till gjordes ytterligare 
en ¹⁴C-analys, av den förkolnade kärnan av obestämt korn från stolphålet A4310. 
Det var ett stolphål efter en takbärande stolpe som låg i den västra delen av huset. 
Resultatet 4852±35 BP (3700–3540 BC kal. 1 σ, Ua-42270) gjorde inte dateringen av 
huset tydligare. Denna datering till tidigneolitikum kan möjligen förklaras med att 
det förekommer lämningar från denna period i området och att äldre material blandats 
med fyllningen i stolphålet.

Hägnader
Inom undersökningsområdet framkom en del lämningar som kan tolkas som spår av 
hägnader. En längre hägnad kan följas ca 60 meter längs med den markväg som gick i 
södra begränsningen av Område I. Den framkom först när markvägen schaktades bort 
och har således legat utmed en äldre version av vägen. Denna har lett fram till en gård 
som legat vid Kalkbrottets sydöstliga hörn, men som nu är riven. Vägen har förmod-
ligen inte någon hög ålder. Men den kan ha anlagts i en äldre markgräns, vilket gör 
det osäkert om hägnaden ska sättas i samband med vägen eller inte. Karaktären på de 
distinkta och tydliga stolphålen talar dock för att hägnaden inte är av någon hög ålder.

Fyra stolphål som ligger i linje med hägnadens stolphål, och även i par med dessa, 
uppfattades först som hus ett hus (hus 42) men har bedömts höra till hägnaden. Detta 
på grund av stolphålens karaktär och placering. Man har således dubblerat hägnadens 
stolpar på 2,65-3,00 meters avstånd från hägnaden. Det är oklart vilken funktion 
denna stolpkonstruktion haft. En 14C-datering utfördes på träkol som ej artbestämts 
från ett av stolphålen vilket gav en datering till förromersk järnålder (2148±30 BP, 
350–100 BC kal. 1 σ, Ua-41872). Detta daterar träkolet, men förmodligen inte stolp-
hålet. 
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Figur 98 Plan över hus 2. Över med 

närliggande anläggningar och under 

endast med anläggningar tillhörande 

huset. Skala 1:200.
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A37 och A38
Ytterligare lämningar som kan tolkas som hägnadsrester fanns 10 m norrut på Område 
I. Det var två rader om vardera sex stolphål som låg på en knapp meters avstånd från 
varandra, med viss förskjutning av stolphålen åt öster i den södra raden. De var ca 12 
meter långa. En alternativ tolkning som diskuterats är ett tvåskeppigt hus i två faser, 
men då stolphålens karaktär påminde om de modernare stolphålen i den ovan nämnda 
hägnaden är denna tolkning osäker. De båda stolpraderna låg i samma riktning som 
den ovan nämnda hägnaden. Möjligen utgjorde dessa rader av stolphål rester av andra 
faser av denna gräns. En 14C-datering utfördes på träkol av hassel från ett av stolphå-
len med en datering till mesolitikum som resultat (7293±52 BP, 6220–6090 BC kal. 
1 σ, Ua-41867). Denna daterar inte de båda stolpraderna. 

På Område II framkom spåren av en hägnad som band samman ett hus 22 och hus 
23 till en tydlig gårdsenhet.

A43, hägnad vid hus 22 och hus 23.
Vid de västra gavlarna av hus 22 och 23 fanns spåren av en hägnad bestående av 15 
stolphål (se figur 92). Hägnaden anslöt till båda husens sydvästra hörn och bildade en 
rektangel med tre sidor. Norra kortsidan var 2,95 m, den södra kortsidan 3,90 m och 
den västra långsidan var 12,10 m lång. Den totala längden var 18,95 m. Avståndet 
mellan stolparna varierade mellan 0,8 m och drygt 2 m. Stolparna har stått i en enkel 
rad, men i det sydvästra hörnet var ett par av stolphålen omsatta eller dubbla. Tre av 
stolphålen är undersökta. De var relativt grunda, mellan 0,08 och 0,28 m och uppvi-
sade liknande fyllningar av en gråbrun, sandig silt med ett fåtal träkolsfläckar i ett fall 
och ett fåtal fläckar av bränd lera i ett annat. Inga fynd gjordes i fyllningarna.

Hägnaden var samtida med hus 22 och hus 23, vilket gör att den liksom husen 
kan dateras till romersk järnålder. Husen har kategoriserats som toftanästyp i husfas 
B. Just i Toftanäs fanns en hägnad som kopplade samman ett par av husen (Persson 
1998:63ff). Även den redan nämnda gården i Lockarp 7B med huvudbyggnad och 
uthus omgärdades av en hägnad. Hägnaderna på Lockarp 7B bestod av parställda 
stolpar (Eliasson & Kishonti 2003:56ff) och hade således en annan konstruktion än 
hägnad A43. Däremot fanns ett flertal hägnader som bestått av enkla rader stolpar 
kring hus och brunnar på Lockarp 7H och Bageritomten. En av dessa hägnader kan 
troligen dateras till yngre romersk järnålder (hägnad 1) och var sålunda samtida med 
hägnad A43, medan övriga var något äldre, från övergången förromersk till äldre ro-
mersk järnålder (Sarnäs & Engström 2006:175ff).

Det är inte ovanligt att man finner hus med hägnader från denna tidsperiod. Vanli-
gast blev de under romersk järnålder. De var alltså inte lika vanliga under inledningen 
av husfas B (Björhem & Skoglund 2009:45). Förekomsten av hägnader är kopplat till 
hur man strukturerade landskapet kring gårdarna och hur man såg på rummet. Man 
reglerade både djur och människors rörelser. Vissa hägnader bildade passager som kan 
ha fungerat som fägator. Det innebär att djuren transporterades mellan betesmarker 
och enskilda gårdar. Detta indikerar ett intensivt använt och reglerat kulturlandskap 
(Björhem & Skoglund 2009:77). Det är intressant att man i detta fall också hägnade 
in gårdsbyggnaderna, trots att det troligen inte fanns andra gårdar i närheten. Man 
byggde som traditionen bjöd, trots att förutsättningarna som en gång styrt bebyggel-
sen nu ändrats.

Gropar
På undersökningsområdet fanns en rad gropar som kunde dateras till äldre järnålder. 
Av dessa beskrivs 13 närmare nedan. Källargropen A20259 är beskriven i husavsnittet 
i samband med hus 25.
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A201034 
Knappt 1,5 m till väster om grophuset A201004 påträffades en grop i samma storlek 
som grophuset. Det visade sig inte vara ytterligare ett grophus utan en djupare grop 
som kan ha fungerat som en förvaringsgrop. I kanten på gropen fanns ett stolphål, 
A207737, möjligen spår av en övertäckningskonstruktion. Fyllningen i gropen un-
dersöktes i sin helhet och i ytan även med metalldetektor. Ett jordprov togs i lager 2.

Gropen var 2,38x2,07 m stor och 0,92 m djup. Den hade något sluttande sidor 
med en avsats längs den östra sidan på 0,35–0,40 m djup. Sidorna övergick mjukt mot 
den plana botten. Fyllningen bestod av tre olika lager. Det övre lager 1 bestod av en 
mörkbrun till svagt svart, sotig, humös sandig silt med ett fåtal stenar (varav någon 
eldpåverkad) samt enstaka träkolsfragment. Detta lager utgjorde gropens huvudfyll-
ning och tolkas som det sista igenfyllningslagret. Lager 2 bestod av en grå till gråsvart, 
sotig, humös sandig silt med enstaka stenar (varav någon eldpåverkad) samt enstaka 
stora och små träkolsfragment. Lagret blev successivt fuktigare och fetare längre ned 

Figur 99 Sten och hästkäke ovanpå 

lager 2 i grop A201034. Hästkäken 

och den största stenen visas in situ. 

Fotograferade från söder. Foto: Åsa 

Berggren.

Figur 100 De två stora flintknutorna 

visas där de påträffades i förhållande 

till den största stenen i A201034. 

Tumstocken ligger på hästkäkens plats. 

Fotograferade från sydost. Foto: Åsa 

Berggren.



148 Dösemarken – Limhamn 155:501

mot botten. Lagret tolkas som den första igenfyllningen av gropen. Materialet var 
blandat med avfallsmaterial. Förekomsten av fynd var rikligare i lager 2 än i lager 1. På 
lager 2 placerades en stor sten (0,53 m lång, se figur 99 och 100) centralt i gropen samt 
två större flintknutor sydväst om denna. Mitt emellan dessa tre stora stenar placerades 
horisontalt en käke av häst. Lager 3 bestod av en brun, humös, sandig silt med enstaka 
träkolsfragment och inslag av underlagsmaterial, bland annat i små linser. Lagret var 
fuktigt mot botten. Detta lager tolkas som material som rasat in från gropens sidor 
och som under dess användning trampats runt och blandats med kulturpåverkad jord.

Gropens funktion var någon form av aktivitet på botten av gropen, eventuellt förva-
ring. Den sandiga grunden har både givet en kalla och fuktig miljö, utan att ha samlat 
stillastående vatten. Den plana ytan i botten var 1,10x0,80 m stor och har erbjudit 
utrymme för olika förvaringskärl och plats att röra sig på. Till botten kunde man nå 
genom att kliva på avsatsen i öster. Inget av fynden tycks vara kopplat till gropens an-
vändning. Förmodligen togs det förvarade materialet bort i samband med att gropen 
slutade användas. Efter detta fylldes gropen igen. Igenfyllningen kan ha gått relativt 
snabbt. Till den första omgången av fyllnadsmaterial tog man en del avfall tillsam-
mans med jorden. Sedan rullade man ner den stora stenen och placerade även de två 
stora flintknutorna samt hästkäken på ytan i botten på gropen. Föremålen tycks ar-
rangerade och nedläggningen av dem hade förmodligen en viss betydelse som inte bara 
handlade om att fylla gropen. Efter detta fylldes resten av gropen igen. Man har delvis 
använt samma material som tidigare, då delar av samma hank från ett järnålderskärl 
påträffades både i det övre och i det undre lagret. Skärvorna har passning. Detta inne-
bär att igenfyllningen, från botten och upp, har skett utan längre avbrott.

Keramikmaterialet i fyllningen var rikligt och uppvisar påtagliga likheter med ke-
ramiken i det närliggande grophuset A210004. Det är varierat och består främst av 
oornerade skävor som generellt bedömts vara från äldre järnålder. Ett flertal skärvor 

Tabell 31 Fyndmaterial i grop A201034.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- bryne 1 36

- handsten m. greppytor 1 450

- handsten m. slityta  1 509

- handsten m. slit-, krossyta 1 768

Bronsnål 1 1

Bränd lera, 800˚ 1 46

Djurben  

- får/get 10 17

- häst 4 521

- nöt 16 273

- skrattmås 1 1

- svin 2 11

- obest. 197 200

Flinta  

- avslag 32 146

- avslag/avfall 24 132

- plattformskärna 1 50

- spån 1 3

- övrig kärna 3 105

- övrig kärna, bränd 1 22

- övrig flinta, bränd 18 43

Keramik 190 780

Summa 506 4114
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har dock kunnat dateras till yngre förromersk järnålder–äldre romersk järnålder, bland 
annat skärvor från en oornerad kopp, en mynning med snörintryck och några oorne-
rade mynningar. En av mynningarna kan dateras till äldre romersk järnålder.

Djurbensmaterialet var relativt stort och varierat, och kan sättas i samband med att 
gropen till viss del fyllts igen med avfall. Inget av benen är bränt. Benen uppvisar en 
viss grad av weathering, dvs. ett ytskikt påverkat av väder och vind. Förmodligen har 
benmaterialet hamnat i gropen relativt snabbt och inte blivit liggande på en avfallshög 
någon längre tid. Men 12 % av benen uppvisar rovdjursgnag, vilket tyder på att de 
ändå varit tillgängliga för hundar i viss mån. Den käke av häst som låg mellan de stora 
stenarna hade samtliga permanenta tänder bevarade och visar att hästen var 3,5–5 år 
gammal vid slakt. Ytterligare en häst av mer än 1,5 år, vilket indikeras av epifyssta-
tusen. Slitaget av en tand från får/get visar att detta djur var mer än 24 månader vid 
slakt. Ett bäckenben av nöt visar att djuret var en oxe eller tjur. Ett ovanligt inslag är 
benet från en skrattmås. Det är inte omöjligt att använt den till föda, då benet fram-
kom tillsammans med annat matavfall. Dock finns inga skärmärken på benet, så det 
är inte säkerställt.

Fyndmaterialet omfattar även några bearbetade bergartsföremål, som stenar med 
slitytor. Bland dessa finns ett fragment av ett bryne. Det består av en bergart som inte 
är lokal (muntligen Susan Hydén). Förekomsten av detta föremål visar att man haft 
långväga kontakter. 

Under den största stenen i lager 2 framkom en bronsnål (se figur 101). Spetsen är 
avbruten, men nålen är annars välbevarad. Den är 4,1 cm lång och väger 1 g. Huvudet 
är ovalt i genomskärning med profilering kring ett avlångt hål. Hålet är dock inte helt 
genomgående i den övre änden. Stjälken är rundoval i genomskärning och har blivit 
något böjd. Nålen är konserverad.

Nålar förekommer i olika material och utformning. Kategorier som hårnålar, kläde-
snålar och synålar visar på olika användningsområden. Metallnålar blev vanliga under 
romersk järnålder (Liversage 1980:70) och förekommer ofta som gravfynd. En direkt 
parallell till nålen i A201034 kommer just från en grav, påträffad i Gevninge Overdrev 
i Voldborg härad på Själland. Det var en skelettgrav daterad till äldre romersk järnål-
der. Den döde hade lagts på sidan och framför kroppen låg bland andra gravgåvor en 
bronsnål (Liversage 1980:18, se även pl.2 på s. 145). Denna nål har samma utseende 
som den i A201034. Dessa nålar utan formelement som fungerat som ornamentik har 
förmodligen fungerat som synålar. Bronsnålen framkom i det lager som till stora delar 
bestod av avfall. Kanske var nålen, vars spets ju gått av, en del av detta avfall. Men 
kanske var man mer noga med denna typ av föremål som annars brukade sluta sina 
dagar som gravgåvor. Kanske lades nålen ner avsiktligt i gropen, under arrangemanget 
av stora stenar och hästkäke.

En förkolnad kärna av skalkorn har ¹⁴C-daterats till 1809±35 (130–250 AD kal. 
1 σ, Ua-42278). Det innebär en datering till äldre romersk järnålder och en bit in i 
yngre romersk järnålder. Keramikmaterialet pekar mot samtidighet mellan grophuset 
A210004 och gropen A201034 men ¹⁴C-dateringarna är inte helt samstämmiga. De 
överlappar med ett sigma endast med 20 år, mellan 230 och 250 AD. Kan gropen och 
grophuset dateras till detta korta intervall? Dateringen av keramiken och nålen till 
äldre romersk järnålder stämmer dock överens med det tidiga spannet i ¹⁴C-dateringen 
av gropen.

Grop A201034 har en av de tidigaste ¹⁴C-dateringarna som hör till bebyggelsen 
under romersk järnålder. Den kan ha grävts tidigt under fasen men har förmodligen 
varit samtida med både grophuset och någon av gårdsbyggnaderna hus 3 eller 22, i vars 
närhet ytterligare en grop ¹⁴C-daterats till ungefär samma tidsspann (A3975). Gro-
pens eventuella funktion som förvaringsgrop kan ha varit kopplad till det närliggande 
grophuset genom att något som användes under aktiviteten i grophuset behövde för-
varas inom nära räckhåll. Arrangemanget av stenar och hästkäke under igenfyllningen 

Figur 101 Bronsnål påträffad i A201034. 

Foto: Malmö Muséer.
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av gropen antyder att igenfyllningen följt någon form av struktur och att deponeringen 
av föremålen möjligen varit ritualiserad. Förekomsten av bryne av icke lokal bergart 
och bronsnål, tyder på att människorna på Dösemarken hade kontakter och viss ma-
teriell standard. 

A3975
Gropen A3975 påträffades redan under förundersökningen men undersöktes först 
under slutundersökningen. Den var belägen på Område II endast 1,5 m nordväst om 
det nordvästra hörnet på hus 23. Fyllningen undersöktes i sin helhet, och ett jord-
prov togs. Gropen skars i norr av en stenfylld nedgrävning, A207583, som presenteras 
nedan.

A3975 var 3,25x3,00 m stor och var 0,36 m djup (figur 102). Gropen hade slut-
tande sidor och en relativt plan, men något oregelbunden botten. Centralt fanns en 
liten förhöjning i botten. Fyllningen bestod av en homogen, mörkbrun, sotig, humös, 
siltig lera med inslag av träkol. Mot botten var fyllningen blandad med sand från un-
derlaget. Den homogena fyllningen talar för att gropen fylldes igen en kort tid efter 
att den grävdes. Det sandiga materialet i gropens sidor borde ha rasat in om den fått 
stå öppen en tid. Fyndmaterialet i fyllningen var spritt, men ett par större keramik-
koncentrationer i anläggningens södra del representerar större delar av ett kärl.

Keramikmaterialet i de två koncentrationerna består av skärvorna av ett kärl, 
bedömt som en kopp (figur 103). Kärlet har haft en S-formad profil med kraftigt ut-
svängd och avsmalnande mynningskant. Typen kan dateras till en tidig del av yngre 
romersk järnålder. Detta kärl utgör majoriteten av keramikmaterialet i gropen. Endast 
fem skärvor har bedömts höra till andra kärl: några skärvor från ett glättat kärl från 
äldre järnålder samt en skärva från ett neolitiskt kärl som måste ha hamnat i fyllningen 
genom att man grävt igenom en äldre markhorisont.

Att nästan hela kärlet är representerat och att det låg samlat i två koncentrationer 
ca 0,4 m från varandra kan tolkas som att kärlet brutits sönder i närheten av gropen, 
ungefär vid tidpunkten för deponeringen. Även om en stor del av fyndmaterialet kan 
ha utgjort avfall som fyllt igen gropen, så kan detta kärl ha deponerats med mer omsorg 
där handlingen möjligen varit ritualiserad och gett en viss betydelse. Keramikkoncen-
trationerna framkom ganska nära gropens botten, vilket innebär att nedläggningen av 
kärldelarna skedde innan gropen fyllts igen.

Detta utgör en skillnad från de massiva keramikdepositioner som gjordes i gropar 
och gropsystem i Mellanbyn på andra sidan Hyllie mosse. Där deponerades keramiken 
främst i sättningslagren till äldre gropsystem. Keramiken var också äldre än den här 
påträffade (Friman 2008:118). 

Benmaterialet i gropen bestod av blandade djurarter och kroppsdelar. Graden av 
weathering är inte speciellt hög, men ytskiktet på benen visar ändå att viss påverkan av 
väder och vind skett. Andelen ben med hundgnag är 14 %. Detta tillsammans med 
ett visst inslag av brända ben talar för att benmaterialet representerar hushållsavfall 
som hamnat i gropen.

Jordprovet innehöll skalkorn och fragmenterade sädeskorn. En förkolnad kärna 
av skalkorn är ¹⁴C-daterad till 1816±36 BP (130–240 AD kal. 1 σ, Ua-42276). Detta 
innebär en datering till äldre romersk järnålder och början av yngre romersk järnålder. 
Den stämmer sålunda delvis med dateringen av kärlet som daterats till en tidig del av 
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yngre romersk järnålder. Förmodligen är det även gropens datering. ¹⁴C-dateringen 
har ungefär samma spann som dateringen av gropen A201034.

I gropens norra del framkom i ytan en större koncentration av stenar, som mätte 
1,4x1,0 m. I profil syntes den tätt packade stenkoncentrationen som en egen enhet i 
gropens fyllning (se figur 100). Den låg i en egen, 0,32 m djup, nedgrävning i gropen. 
Nedgrävningen hade sluttande sidor och en skålad botten. Fyllningen bestod av 15 

Tabell 32 Fyndmaterial i grop A3975.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, 850˚ 2 1

Djurben  

- får/get 3 8

- häst 1 137

- nöt 3 76

- obest. 16 32

- obest., bränt 10 7

Flinta  

- avslag 9 30

- avslag, grov tandning 1 16

- avslag/avfall, bränt 1 7

- skrapa (avslag) 1 45

- slipad yxa, fragment 1 156

- övrig flinta, bränd 4 16

Keramik 280 1807

Summa 332 2338

Figur 103 Delar av kopp från A3975 

med streckornering. 300356, 300357, 

300358 och 300359. Skala 1:2. Illustra-

tion: Krister Kàm Tayanin.
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liter sten i storlek mellan 0,05 och 0,15 m, varav en del var skörbrända. Mellan stenarna 
fanns sparsamt med jord bestående av sotig, siltig lera med enstaka träkolsbitar. Det 
enda fyndet som gjordes i stenkoncentrationen var ett mindre flintavslag.

Stenkoncentrationen har tillkommit efter att gropen A3975 fyllts igen. Man har 
grävt ytterligare en grop på samma ställe och fyllt den med sten. Möjligen gjorde man 
på detta sätt sig av med resterna efter en härd, dvs. grävde ner dem i den gamla av-
fallsgropen. Alternativt utgör stenkoncentrationen spåren av en kokgrop som grävts på 
platsen, kanske utan koppling till den gamla gropen. Men den mindre nedgrävningen 
tycks anpassad till den större, så den är förmodligen inte grävd just där av en slump.

Gropen sattes vid undersökningen i samband med det närliggande gårdskomplexet 
hus 22 och 23, på grund av närheten i rummet. Dock visar både ¹⁴C-dateringen och 
keramiken att gropen kan vara äldre än husen. Detta gäller dock ¹⁴C-dateringarna 
av husen. Skulle de endast daterats typologiskt hade de kunnat tolkas som samtida 
med gropen. Gropens ¹⁴C-datering sammanfaller dock delvis med den närliggande 
stolpboden hus 29. Möjligen hörde dessa två konstruktioner, gropen och boden, inte 
till gården hus 22 och 23, utan något äldre gårdskomplex som kanske låg utanför 
undersökningsytan åt väster.

Gropen tolkas som delvis fylld med avfall men det hela kärlet indikerar att man 
även genomfört mer omsorgsfulla deponeringar i den då öppna gropen. Gropens pri-
mära funktion är inte säkerställd, men dess relativt ringa djup talar för att den kan ha 
grävts för att man relativt snabbt ville göra sig av med avfall. Att man senare även grävt 
ner en större mängd stenar på platsen tyder på att platsen var känd som avfallsplats.

A12546 
Gropen var belägen nära den västra kanten på Område I. Den undersöktes först i ytan 
med metalldetektor, dock utan resultat, och grävdes sedan ut till hälften. I fyllningen 
påträffades flera kilogram keramik från äldre romersk järnålder.

Gropen var 1,4 m i diameter och 0,5 m djup. Sidorna var sluttande och botten 
skålad. Fyllningen bestod av ett övre lager av en homogen, gråbrun, humös, sandig 
mylla med enstaka stenar, samt ett undre, tunnare lager av en mörk, gråbrun, siltig lera 
med mycket sten. Fynden, främst stora mängder keramik, framkom ytligt i det övre 
lagret. I övrigt var fyllningen fyndtom. 

Keramikmaterialet framkom ytligt i fyllningen. Det var blandat och består av både 
grövre och finare kärl. Bland annat finns skärvor av en kopp av fint, tunnväggigt gods 
och en skärva av vad som kan vara ett dubbelkoniskt kärl, också av fint, tunnväggigt 
gods. Majoriteten av skävorna var dock av grövre gods. De representerar några av de 
tjockväggigaste kärlen från perioden i undersökningen. Större delen av dessa grövre 
skärvor påträffades ytligt i fyllningen, tätt packade tillsammans inom ett begränsat 
område. Möjligen kommer de från ett och samma kärl. Dateringen av keramiken ger 
sammantaget ett intryck av att vara från senare delen av äldre romersk järnålder.

Tabell 33 Fyndmaterial i grop A12546.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- obest. 1 1

Flinta  

- avslag 5 12

- avslag, retusch 2 14

- avslag/avfall, retusch 2 8

- övrig flinta, bränd 3 4

Keramik 194 3156

Summa 207 3195
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Gropen tolkas som en förrådsgrop eller liknande, på grund av den symmetriska 
formen. Bottnen var dock inte plan, vilket kan ha försvårat placering av exempelvis 
förvaringskärl med plan botten. Korgar och andra typer av kärl med rundad botten 
kan dock ha passat bättre. Igenfyllningen av gropen kan ha skett i två omgångar, men 
relativt fort med tanke på den homogena fyllningen i det övre, mäktigaste lagret. 
Sedan har man fyllt den sista svackan med stora mängder keramik, möjligen i någon 
form av strukturerad deponering.

De närmaste järnålderhusen (hus 24, 30) har daterats till förromersk järnålder och 
ha knappats varit samtida med grop A12546. Den har snarare varit samtida med husen 
som påträffades på Område II på 375 m avstånd. Det är dock inte känt vad som låg 
väster om gropen, där kalkbrottet förstört eventuella spår av samtida gårdar.

A20057
Gropen A20057 var belägen centralt på Område I. Anläggningen består egentligen av 
två gropar, men de presenteras här tillsammans för att de undersöktes och dokumen-
terades som en. Exempelvis har en del av fyndmaterialet inte märkt med vilken av gro-
parna de påträffades i. Fynden redovisas därför tillsammans. De fynd som har märkts 
med fyndplats visar att groparna var samtida, då samtida keramik fanns i båda groparna. 
Fyllningen i groparna undersöktes i sin helhet. Fyllningen söktes också av med magnet 
för att söka eventuella spår av smidesverksamhet, och man finrensade området kring 
anläggningen för att söka efter stolphål. Gropen uppfattades först som ett grophus, men 
då inga stolphål kunde påvisas framfördes hypotesen att den varit en arbetsgrop, dvs. en 
grop grävd för att vissa aktiviteter skulle utföras där. Möjligen har dessa aktiviteter varit 
kopplade till någon form av förvaring i gropens fuktighet och mörker.

Den stora gropen mätte 2,65x1,80 m och var 0,35 m djup, medan den mindre 
gropen var 0,80x0,60 m stor och 0,20 m djup. Den stora gropen hade branta sidor 
med en avsats eller bänk som gick kring nästan hela gropens utsträckning, utom ett 
parti i nordost (se figur 104). I ett parti i söder var avsatsen delvis dåligt bevarad. 
Botten i gropen var plan. Den lilla gropen hade sluttande sidor och en skålformad 
botten. Fyllningen i den stora gropen bestod av ett övre lager av en homogen, gråbrun, 
humös, sandig silt med många eldpåverkade stenar, ett mellanlager av en homogen, 
gråbrun, humös sandig silt med eldpåverkade stenar, samt ett tunt, undre lager av en 
gråbrun, humös, sandig silt blandad med gulvit silt och grus från underlaget. Den 
mindre gropen skar den större, vilket gör den mindre relativt yngre. Igenfyllningen av 
de båda groparna bör dock inte skilja mycket i tid. 

Figur 104 Grop A20057 med bänk 

eller avsats, fotograferad från väster. 

Foto: Peter Skoglund.
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Keramikmaterialet påträffades främst i fyllningen i den större gropen. Endast 
tre skärvor är markerade som påträffade i den mindre. Godset i dessa har bedömts 
vara av en karaktär som generellt kännetecknar keramik från äldre järnålder. I den 
större gropen fanns två skärvor som bedömts som neolitiska vilket visar att materialet 
i gropen var blandat. Förmodligen har man grävt igenom en äldre markhorisont både 
när gropen grävdes och när den skulle fyllas igen, då de neolitiska skärvorna påträf-
fades i det övre respektive det undre lagret. Men majoriteten av keramiken är av äldre 
järnålderskaraktär, av samma typ som i den mindre gropen. Det rör sig främst om 
oornerade bukskärvor. Dock finns ett par mynningsskärvor som också är oornerade 
men har en antydan till fasettering. Dessa kan dateras till den övergången mellan för-
romersk järnålder och äldre romersk järnålder.

Majoriteten av benmaterialet påträffades i den stora gropen. Endast ett större antal 
mycket små benfragment som inte kunnat identifieras till art påträffades i den mindre 
gropen. Den enda identifierade djurarten i benmaterialet är häst, vilket är ovanligt i 
undersökningen. Flera tänder kommer från hästar av olika ålder, mer än 2,5 år, mer 
än 3,5 år, mer än 6 månader samt mindre än 2,5 år. Även epifysens status visar att en 
häst var mer än 3,5 år. Den sammantagna bilden av hästbenen i undersökningen är att 
hästarna var fullvuxna när de slaktades, vilket är tydligt i materialet från denna grop. 
Benen uppvisar spår av begränsad påverkan av väder och vind och inget av benen har 
spår av rovdjursgnag. Man kan således tänka sig att benmaterialet hamnat i gropen 
utan att ha legat tillgängligt på marken eller i en skräphög.

I fyllningen påträffades även slagg som till utseendet liknar den slagg som framkom 
i grop A20259 i hus 25 (se ovan). Den sistnämnda kunde dateras till förromersk järn-
ålder medan keramiken i grop A20057 indikerar en yngre datering till senare delen av 
äldre romersk järnålder. Slaggen från Dösemarken har som nämnts inte analyserats, 
varför det är oklart vilka de organiska beståndsdelarna är. Analyser av tidigare under-
sökt slagg visar dock att både förromerska och romerska dateringar är möjliga.

Grop A20057 tycks ha stått öppen under en tid, vilket indikeras av inras från 
sidorna både ovanför och under avsatsen. Dess primära funktion har varit någon akti-
vitet kopplad till gropen när den stod öppen. Den grävdes med omsorg om konstruk-
tionen. Avsatsen som löpte runt större delen av gropens kanter kan ha fungerat som ett 
trappsteg ner i gropen. Möjligen har man främst använt den södra sidan som ingång, 
eftersom avsatsen där var sämst bevarad, kanske för att den blivit söndertrampad. Den 

Tabell 34 Fyndmaterial i grop A20057.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- handsten m. slit-, krossytor 1 1142

- frgm. m. slityta 1 104

Bränd lera 800˚ 5 9

Djurben  

- häst 7 70

- obest. 325 118

Flinta  

- avslag 24 102

- avslag, retusch 3 12

- avslag/avfall 24 51

- kärna 1 17

- övrig flinta, bränd 4 7

Keramik 737 874

Slagg 124 113

Summa 1256 2619
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övriga sträckningen av avsatsen kan ha använts som avställningsyta, bänk att sitta på 
eller liknande. Avsaknaden av avsats i gropens östra del kan tolkas på flera sätt. Man 
kan ha behövt utrymme att ställa något på golvet, eller motsatsen, man kan ha behövt 
någonstans att stå, om man förvarade något i de centrala delarna. Den lilla gropen som 
låg direkt utanför den nordöstra delen av gropen kan ha legat öppen samtidigt. Dess 
funktion bör ha varit kopplad till den stora gropen, med det är osäkert på vilket sätt.

Det tunna, undre lagret kopplas till gropens primära funktion. Det innehöll ett 
fyndmaterial som till karaktären var detsamma som de två övre lagren, bestående av 
bland annat hårt fragmenterad keramik och bitar av askslagg. De två övre lagren kan 
kopplas till gropens igenfyllning, efter att dess primära funktion upphört. Fynden 
i dessa två lager kan ändå spegla något av de tidigare aktiviteterna i gropen då de 
uppvisar ett visst spridningsmönster. Keramiken till exempel fanns i den norra delen 
av gropen i alla tre lagren och askslaggen i den nordvästra delen. Detta indikerar att 
gropen slutade användas och fylldes igen i relativt snabb följd.

Grop 20057 var belägen i närheten av de hus som daterats till förromersk järnålder, 
(t.ex. 18 m sydväst om hus 25) men har med hjälp av keramiken daterats till en något 
yngre fas av perioden.

A22385 
Gropen A22385 var centralt belägen på Område I. Den undersöktes genom att hälften 
av fyllningen undersöktes, först den SO kvadranten och sedan den NO kvadranten. 
Den var oregelbundet formad i plan, 5,25x3,70 m och 0,76 m djup. Även nedgräv-
ningskanterna var oregelbundna. I de sluttande sidorna fanns ojämnheter och hålig-
heter. Botten var skålad.

Fyllningen i gropen var homogen och bestod av ett övre lager av en mycket humös, 
mörkbrun, siltig lera med inslag av sot och träkol samt en större mängd stenar varav 
en del var skärviga och skörbrända, samt ett undre lager av en mycket humös, mörk-

Tabell 35 Fyndmaterial i grop A22385.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- understen m. slityta 1 1682

- handsten m. slityta 1 612

- handsten m. krossytor 1 546

- handsten m. slit-, krossytor 3 2605

Bränd lera  31 12

Djurben  

- häst 1 10

- nöt 5 87

- nöt, bränt 1 13

- obest. 37 75

Flinta  

- avslag 15 156

- avslag, retusch 1 2

- avslag/avfall 2 5

- knuta m. bearbetning, bränd 1 29

- kärna 2 109

- sidofragment, kärna 1 76

Fossil, sjöborre 1 76

Keramik 50 91

Slagg 44 187

Summa 199 6373
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brun, siltig lera med gula lerfläckar och inslag av sot, träkol och en större mängd stenar 
varav en del är skärviga och skörbrända. Skiljet mellan lagren var otydligt och kunde 
identifieras med hjälp av inblandningen av lerfläckar i det undre lagret.

Keramikmaterialet består bland annat av en oornerad mynningsskärva som kan 
dateras till äldre förromersk järnålder. Majoriteten av de resterande skärvorna är av en 
mer allmän järnålderskaraktär.

Benmaterialet uppvisar en relativt hög grad av påverkan på ytskiktet av väder och 
vind, faktiskt den näst högsta graden i undersökningen. Det kan tolkas som att benen 
varit exponerade, kanske i någon avfallshög eller på marken, under längre tid innan 
de täcktes över i gropen. Däremot uppvisar inget av benen gnag av hundar, vilket i 
någon mån motsäger att de legat på marken där de varit lättåtkomliga. Förvarade man 
avfallet avskilt på något sätt? 

I fyllningen fanns även en del slagg (se figur 105) av den ljusa, porösa typ som 
omnämnts tidigare. Den har kunnat knytas till anläggningar från både förromersk 
och romersk järnålder i undersökningen. I detta fall tycks den alltså höra till den för-
romerska fasen.

Gropen tolkas som en täktgrop, främst på grund av den grävts på ett ojämnt vis, vilket 
syntes främst i gropens sidor. I botten fanns också ett parti av sand i den omgivande leran 
som man lämnat som en liten klack, vilket kan tolkas som att man ville komma åt leran. 
Gropen låg mellan hus 9 och hus 28 som dock daterats till en något äldre bebyggelsefas. 
Närmaste huset från förromersk järnålder var hus 25 ca 40 m åt norr.

A28378 
Grop A28378 var belägen centralt på Område I. I väster skar A28378 den neolitiska 
gropen A28411. För att reda ut det stratigrafiska förhållandet mellan groparna un-
dersöktes den sydvästra kvadranten av gropen. Den norra delen av gropen skars av ett 
yngre dräneringsdike. Då större bitar av träkol framkom togs prov av dessa.

Gropen hade en avlång form i ytan, var 2,15x1, 25 m stor och 0,48 m djup. Den 
hade branta, men något oregelbundna sidor och en ojämn botten. Fyllningen bestod av 
en homogen, humös, mörkt gråbrun, lerig silt. Längs den södra kanten fanns linser av 
den ljusa moränleran som kan ha eroderat ner från gropens sidor. I mitten av fyllningen 
fanns fyra större stenar med flat undersida, placerade tätt tillsammans på samma nivå 

Figur 105 En större bit askslagg grävs 

fram i grop A22385. Fotograferad från 

sydost. Foto: Peter Skoglund.
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(se figur 106). Stenarna var inte slumpvis nerslängda i gropen, utan kan ha placerats 
där t.ex. som stöd för något. Under stenarna fanns bitar av träkol.

Flintmaterialet i gropen framkom främst i den västra och södra delen av gropen, 
dvs. nära den neolitiska gropen. Flintan ger också intryck av att vara neolitisk och har 
förmodligen hamnat i järnåldergropens fyllning när man grävde igenom den äldre 
gropen. Det finns tecken på att material från kanterna eroderat ner i gropen och i 
väster bestod kanten av fyllningen i den neolitiska gropen. Flintan kan således även ha 
eroderat ner i gropen.

Fyllningen i A 28378 innehöll även bitar av den ljusa slagg som påträffats i flera 
gropar i området som daterats till förromersk och romersk järnålder. Därför bör även 
denna grop kunna dateras till någon av dessa perioder. Gropen var belägen endast 10 
m norr om hus 4 som daterats till sena delen av förromersk järnålder.

Gropen har förmodligen grävts som en täktgrop. De ojämna sidorna och bottnen 
tyder på detta. Den har sedan stått öppen så länge att material från sidorna har ero-
derat ner i gropen. Den har sedan fyllts relativt snabbt, att döma av den homogena 
fyllningen. Men vid något tillfälle under igenfyllningen har man placerat de fyra flata 
stenarna i gropen, vilket tyder på att den inte fylldes igen i en omgång. Viss aktivitet 
ägde rum nere i gropen, oklart vilken.

Tabell 36 Fyndmaterial i grop A28378.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 31 110

- avslag, retusch 3 32

- avslag/avfall 21 60

- knuta m. bearbetning 44 40

- kärna, bränd 2 44

- kärna, knackspår 2 148

- övrig flinta, bränd 11 20

Slagg 4 9

Summa 118 463

Figur 106 Fyra stenar placerade i grop 

A28378, fotograferade från söder. Foto: 

Ulf Sandén.
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A20672 
Grop A20672 var belägen nära den nordliga begränsningen av Område I. Den under-
söktes genom att den nordliga kvadranten grävdes ut.

Gropen var 1,9x1,5 m stor och 0,25 m djup. Den hade sluttande sidor och en flat 
botten. Fyllningen bestod av en homogen, humös, mörkt gråbrun, sandig silt. 

Benmaterialet i gropen bestod till största delen av små fragment, varav endast en 
liten del kunde identifieras till art. Benen uppvisar en relativt hög grad av påverkan av 
väder och vind. En mycket stor andel, 67 %, uppvisar också spår av rovdjursgnag. Sam-
mantaget indikerar fragmenteringsgraden, de nedbrutna ytskikten och gnagspåren att 
benen exponerats under en längre tid innan de hamnade i gropen.

Keramikmaterialet består endast av en skärva. Den är oornerad och består av en 
buk- och bottendel av ett tjockväggigt kärl, daterad till äldre järnålder. Möjligen är den 
förromersk. Den hör till de mest tjockväggiga kärlen från perioden i undersökningen.

Fyllningen innehöll även bitar av ljus slagg av den typ som diskuterats ovan (se hus 
25). Den har påträffats i flera gropar i närområdet, som daterats till förromersk och 
romersk järnålder. I detta fall kan den möjligen knytas till förromersk järnålder.

Gropens form och innehåll ger inga tydliga indikationer på dess primära funktion. 
Igenfyllningen kan ha skett relativt långsamt genom att material, bland annat avfall 
i form av söndertrampade djurben, på och i marken så småningom gradvis eroderat, 
sparkats eller blåsts ner i gropen.

Gropen var belägen endast 9 m norr om hus 4 som daterats till förromersk järnål-
der. Möjligen har den grävts och använts av människorna som bodde där.

A29408 
A29408 var belägen på tilläggsytan i södra delen av Område I. Anläggningen under-
söktes genom att ett snitt drogs med grävmaskin i gropens längdriktning. Fyllningen 
undersöktes endast genom besiktning i samband med maskinsnittningen. Ett dräne-
ringsdike skar gropen i dess längsriktning.

Anläggningen bestod egentligen av tre större nedgrävningar. I ytan var den något 
oregelbunden i formen och mätte 3,0x2,75 m. Den djupaste punkten 0,64 m lägre 
än den framschaktade ytan. Fyllningen bestod av två lager. Det övre lagret fyllde den 
yngsta gropen som tycks ha skurit två äldre. Det bestod av en mörkgrå–gråsvart, lerig 
silt med liten förekomst av träkol. Det undre lagret som fyllde de två äldre nedgräv-
ningarna. Det bestod av en något ljusare mörkgrå, lerig silt med ljusare fläckar mot 
botten.

Tabell 37 Fyndmaterial i grop A20672.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- nöt 3 32

- obest. 107 51

Flinta  

- avslag 5 20

- avslag, retusch 1 2

- avslag/avfall, retusch 1 6

- kärna 1 38

- kärna, bränd 1 21

- övrig flinta, bränd 6 19

Keramik 1 28

Slagg 31 152

Summa 157 359
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På grund av undersökningsmetoden var det endast ett fåtal fynd som tillvaratogs 
i fyllningen. Bland dessa är det dock en keramikskärva som kan ge en ledtråd till an-
läggningens datering. Det är en skärva av en oornerad mynning som kan dateras till 
den senare delen av förromersk järnålder eller äldre romersk järnålder. Om dessa ned-
grävningar kopplas till den förromerska fasen av bebyggelse på platsen var de samtida 
med hus 4 som fått den yngsta dateringen i perioden. Det var dock hela 127 m mellan 
hus och grop och gropen ska kanske snarare ses som en del av någon bebyggelse söder 
om undersökningsytan.

De få benfragment som påträffades uppvisar ingen weathering och inget hundgnag. 
Materialet är så litet att några säkra slutsatser inte kan dras, men just dessa ben tycks 
ha hamnat i fyllningen utan att ha exponerats för väder och vind samt djur.

Intill dessa tre gropar låg ytterligare en anläggning, A29447, som bestod av en 
brunn och en grundare grop. Den grundare gropen påminner om de tre groparna i 
A29408. Möjligen kan de sättas i samband med varandra, trots att A29447 inte date-
rats. Var de grundare groparna tänkta att bli brunnar? 

A18501
Grop A18501 var belägen relativt centralt på Område I, i den flacka sluttningen ned-
anför den lilla höjden i väster. Gropen undersöktes genom att ett snitt drogs med hjälp 
av en grävmaskin tvärs over gropens längdriktning. Den hade störts av ett dränerings-
dike i längdriktningen. Fyllningen undersöktes endast genom besiktning i samband 
med snittningen.

Gropen var 3,3x2,5 m stor och var 0,68 m djup. Den hade sluttande till raka sidor 
med en mjuk övergång till en plan botten. Fyllningen bestod av en brun, humös, 
sandig lera med enstaka stenar (något fler mot botten). Vid den norra sidan samt mer 
centralt i fyllningen på 0,5 m djup fanns linser av inrasat grundmaterial bestående av 
gul moränlera. 

Fyndmaterialet är magert på grund av undersökningsmetoden. En hästtand visar 
att den kommer från en häst som var mer än 2,5 år gammal. De djurben som framkom 
uppvisade delvis både hundgnag och spår av att ha utsatts för väder och vind. En del av 
benen kan således ha exponerats i avfallshögar eller liknande innan de hamnade i gro-
pens fyllning. Några få keramikskärvor ger en indikation om gropens datering. Några 

Tabell 39 Fyndmaterial i grop A18501.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- häst 1 37

- nöt 3 232

Keramik 4 21

Summa 8 290

Tabell 38 Fyndmaterial i grop A29408.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera 24 2

Djurben  

- obest. 17 8

Flinta  

- avslag 2 36

Keramik 1 5

Summa 44 51
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oornerade bukskärvor kan dateras generellt till äldre järnålder medan en oornerad 
mynningsskärva mer precist kan dateras till den senare delen av förromersk järnålder 
eller äldre romersk järnålder.

Om gropen dateras till den sista fasen av förromersk bebyggelse på platsen, var den 
samtida med hus 4 eller möjligen hus 25 som låg på 34 m avstånd. Därför kan grop 
A18501 möjligen kopplas till just detta hus. Gropens funktion har dock inte kunnat 
klargöras. Den var omsorgsfullt formad, varför en täktgrop inte anses vara en trolig 
tolkning. Det homogena fyllningsmaterialet talar för att den fyllts igen relativt snabbt, 
med undantag för de linser av lera som visar att den stått öppen tillräckligt länge för 
att sidorna delvis skulle börja rasa in.

A19689
Grop A19689 var belägen centralt på Område I. Gropen undersöktes genom att fyll-
ningen grävdes ut till hälften.

Gropen var nästan rund i ytan och mätte 1,2x1,1 m. Den var endast 0,25 m djup. 
Sidorna var sluttande och botten var något ojämn men övervägande plan. Fyllningen 
bestod av en humös, mörkbrun, lerig silt, som var ljusare och flammig mot botten. 
Fyllningen innehöll några få stenar.

Fyndmaterialet var litet. Delar av två käkar av nöt med tänder påträffades högt upp 
i fyllningen, liksom några keramikskärvor. Benen uppvisar ingen påverkan på ytskiktet 
av väder och vind, och heller inte några spår av hundgnag. Keramikskärvorna består av 
ett oornerat gods av äldre järnålderskaraktär från ospecificerade delar av ett kärl.

Den grunda gropen kan möjligen sättas i samband med den förromerska eller tidiga 
romerska fasen av bebyggelse på platsen. Den var belägen endast 9 m norr om hus 4 
som daterats till den sena delen av förromersk järnålder. Möjligen kan gropen kopplas 
till den gården. Vilket funktion den haft är osäkert. Fyllningen var homogen vilket 
indikerar en snabb igenfyllning.

A26642
Gropen A26642 låg på den lilla tilläggsytan längst i söder på undersökningsområdet. 
Den var den mittersta i en rad av tre grunda gropar, där de andra var A26818 och 
A28641. De kan ha varit samtida, men A26642 var den enda av dem med daterande 
fynd. Den undersöktes genom att den västra delen grävdes med grävsked.

Gropen var rund och mätte 1,38x1,25 m. Djupet var endast 0,08 m, varför an-
läggningen kan kategoriseras som en gropbotten. Även räknat från den ursprungliga 
markytan har gropen aldrig varit speciellt djup. Nedgrävningen var distinkt, dess sidor 
var sluttande och botten var plan. Fyllningen bestod av en brungrå, humös, sandig 
lera med ett par stora träkolsfragment och enstaka knytnävsstora stenar/flintknutor 
(ca 1 liter). Stenarna var inte eldpåverkade. I de understa ca 2 cm var fyllningen något 
ljusare eftersom den var uppblandad med underlagsmaterial samt innehöll en hel del 
(naturligt förekommande) småsten.

Tabell 40 Fyndmaterial i grop A19689.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- nöt 5 39

- obest. 95 11

Flinta  

- avslag 3 6

- avslag, bränt 1 2

Keramik 15 21

Summa 118 79
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Gropens bedöms vara av järnålderskaraktär. Dock fanns tecken på att fyndmate-
rialet var kronologiskt blandat.

Benmaterialet i gropen uppvisar en relativt hög grad av påverkan av väder och vind, 
men inget gnag av hundar. Detta innebär att benen exponerats innan de hamnade i 
gropens fyllning, men kanske inte på marken där hundar kunnat komma åt dem.

Keramikmaterialet består av oornerade buk- och mynningsskärvor. Godset är 
svårbedömt, men skulle kunna vara från senneolitikum. Det kan innebära att man 
grävt igenom en äldre markhorisont när man grävde gropen och sedan har denna jord 
eroderat ner i gropen när den fylldes igen. Då det fanns senneolitiska hus i närheten, 
det närmaste, hus 39, på bara 7–8 m avstånd från gropen, är det inte otroligt att det 
funnits senneolitiska horisonter i marken.

Denna gropbotten var tillsammans med de två närliggande bottnarna spår av någon 
verksamhet. Groparna var grunda och har haft plana bottnar, varför de förmodligen 
inte grävts som täkter eller förvaring, utan för att vara del i någon aktivitet. Denna 
har dock inte lämnas spår i groparna, utan fyllningarna består av avfall och jord från 
omkringliggande markyta. Kanske kan groparna kopplas till hus 18 som daterats till 
förromersk järnålder, beläget 38 m åt norr.

A28619
Gropen A28619 låg tillsammans med gropen A28597 (se nedan) i öster på den lilla 
tilläggsytan längst i söder i undersökningsområdet. A28619 undersöktes genom att 
den södra halvan grävdes ut för hand och fyllningen hackades igenom på hackbord. 
Dock grävdes den inte helt i botten för hand, på grund av vattentillströmning. När-
mast botten grävdes ca 0,2 m av fyllningen istället bort med grävmaskin. Den norra 
delen av gropen stördes av ett modernt dräneringsdike.

Gropen var rundoval i plan och mätte 2,45x2,70 m. Den var 0,77 m djup. Sidorna 
var sluttande med en avsats som var tydligast i öster. Botten var plan. Fyllningen 
bestod huvudsakligen av en mörkt grå, lerig silt med liten förekomst av bränd lera. 
Längs kanterna och mot botten låg linser av inrasat material från det leriga underlaget 
i sidorna. 

Gropen bedöms vara av järnålderskaraktär, dock med ett kronologiskt blandat 
fyndmaterial.

Fyndmaterialet bestod av djurben, flinta, keramikskärvor och små snäckskal. Bland 
de ben som identifierats till art dominerar nötbenen. Benen uppvisar viss grad av påver-
kan på ytskiktet av väder och vind men inga spår av hundgnag. Man kan därför tänka 
sig att benen hamnat i gropfyllningen relativt snabbt, men inte direkt, efter att mjuk-
delarna avlägsnats. Keramikskärvorna består av oornerade delar av mynning, buk och 
botten, de två sistnämnda från samma kärl. Godset har bedömts vara av senneolitisk 

Tabell 41 Fyndmaterial i grop A26642.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- får/get 2 7

- obest. 8 24

- obest., bränt 1 1

Flinta  

- avslag 2 4

- avslag/avfall 3 11

- avslag/avfall, bränt 4 3

- kärna 1 96

Keramik 3 47

Summa 24 193
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karaktär, liksom är fallet i den närbelägna gropen A26642. Även i detta fall kan man 
ha grävt igenom den äldre markhorisonten som innehållit material av den senneoli-
tiska bosättningen på platsen, material som sedan använts som igenfyllning i gropen.

Förekomsten av musselskal tyder på att man utnyttjat havets resurser. Det förefallet 
inte konstigt då de som bosatte sig här bara befann sig ett par kilometer från kusten, 
men det finns inte så många tecken på detta i materialet från undersökningen (se dock 
nedan, A16759).

Gropen var relativt djup och vatten strömmade till i dess botten. Den saknar dock 
ett brunnskar, men möjligen har den ändå utnyttjats som ett vattenhål. Den lilla av-
satsen kan ha underlättat tillgängligheten till vattnet. Den plana bottnen talar dock 
emot denna tolkning. Alternativt har man förvarat något i gropen som krävt fuktig 
miljö. Avsatsen kan även i detta fall ha underlättat tillgängligheten till det som stod på 
botten. Gropen har efter användningen fyllts igen, förmodligen relativt snabbt, med 
tanke på den homogena fyllningen, men tillräckligt långsamt för att material skulle 
rasa in från sidorna.

Möjligen ska gropen tillsammans med A28597 kopplas till hus 18 som daterats till 
förromersk järnålder, beläget 36 m åt norr.

A28597
A28597 bör ses i samband med den ovan beskrivna gropen A28619, då de låg invid 
varandra och hade samma karaktär. A28597 undersöktes dock inte med samma nog-
grannhet varför fyndmaterialet inte är lika rikligt. Gropen undersöktes med hjälp av 
grävmaskin som drog ett snitt genom fyllningen i den norra delen.

Gropen var oval i plan och mätte 2,45x1,65 m. Den var 0,70 m djup. I väster hade 
nedgrävningen en relativt rak sida medan den var flackare i öster, med en avsats ca 
0,4 m ner från den avbanade ytan. Botten var relativt plan, men sluttande något från 
väster. Den huvudsakliga fyllningen bestod av en mörkt grå, lerig silt med förekomst 
av träkol och bränd lera. Längre ned i gropen fanns lager av liknande fyllning som 
dock var ljusare. Mellan dessa lager fanns linser av ljus lera vid kanterna som tyder 

Tabell 42 Fyndmaterial i grop A28619.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera 850˚ 5 6

Djurben  

- får 2 5

- får/get 3 4

- nöt 5 121

- svin 1 6

- obest. 62 49

Flinta  

- avslag 10 23

- avslag, bränt 4 12

- avslag/avfall 38 141

- avslag/avfall, retusch 1 4

- borr (avslag) 1 17

- knuta m. bearbetning 14 361

- splitter 3 1

- splitter, bränt 4 1

- övrig flinta, bränd 48 144

Keramik 11 148

Musselskal 3 1

Summa 215 1044
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på att det leriga underlaget rasat in från sidorna. Det innebär att gropen stått öppen 
under viss tid. 

Fyndmaterialet består endast av ben som togs tillvara i samband med att grävma-
skinen snittade gropen. Benens ytskikt har påverkats av väder och vind i sådan grad 
att de bör ha legat exponerade på något sätt. De har inga spår av hundgnag så de har 
kanske inte legat i avfallshögar på marken.

Gropens form påminner om närliggande A28619 och kan liksom den ha varit 
använd som ett vattenhål, alternativt som en förvaringsgrop. Därefter har gropen fyllts 
igen i omgångar.

Gropen har inte daterats men indirekt kan den tillsammans med A28619 kopplas 
till den äldre järnåldersfasen av bebyggelsen. Närmaste hus från denna fas var hus 18, 
36 m norrut.

A10616
A10616 var belägen nära den västra gränsen av Område I, på höjden där den inten-
siva senneolitiska bosättningen funnits. Anläggningen undersöktes endast ytligt. I ett 
första steg söktes det översta skiktet av fyllningen igenom med metalldetektor. I ett 
andra steg grävdes delar av den översta fyllningen av skolbarn inom den pedagogiska 
verksamheten vid Malmö museer. De undersökte som mest och djupast några decime-
ter av fyllningen, dock ej jämt över hela ytan. Hela fyndmaterialet är således funnet 
ytligt i fyllningen, men hela ytan är inte jämnt undersökt.

Tabell 43 Fyndmaterial i grop A28597.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- får/get 2 13

- nöt 1 36

- svin 1 75

- obest. 20 15

- obest., bränt 1 1

Summa 25 140

Tabell 44 Fyndmaterial i gropsystem A10616.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Flinta  

- avslag 95 480

- avslag, bruksretusch 7 130

- avslag, bränt 4 18

- avslag, retusch 8 83

- avslag/avfall 45 169

- avslag/avfall, retusch 3 7

- knuta m. bearbetning 2 72

- kombinerat avslagsredskap 1 88

- kärna 4 255

- plattformskärna 1 57

- splitter 11 1

- tångespets, retusch 1 18

- övrig flinta, bränd 29 77

Fossil, ”vätteljus” belemnit 1 6

Järnföremål, odef. 1 6

Keramik 3 7

Summa 216 1474
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Anläggningen kan karaktäriseras som en grop, men det är okänt om den utgjort en 
brunn eller liknande. Den var 6,9x5,3 m stor i ytan och dess djup är okänt. Fyllningen 
dokumenterades inte, men var inte olika fyllningen i större järnåldersgropar i området. 

Med tanke på den begränsade undersökningsinsatsen får fyndmaterialet sägas vara 
rikligt. Det var blandat, med material från både neolitikum och järnålder. Keramiken 
består av några oornerade skärvor, bland annat en mynningsskärva, som bedömts som 
neolitiska. Förekomsten av ett litet korroderat järnföremål som inte gått att bestämma 
närmare visar dock att hela fyndmaterialet knappast är neolitiskt. Läget på kullen som 
utnyttjats intensivt för bosättningar under senneolitisk tid talar för att järnåldersgro-
par kan ha fyllts med omkringliggande jordlager som delvis bör ha bestått av markho-
risonter från neolitisk tid. Så även denna grop.

Det är inte möjligt att göra närmare tolkningar av gropen. Närmaste hus från 
järnålder var hus 30, daterat till förromersk järnålder, som låg 37 m åt öster. Endast ett 
par meter åt norr låg det trapetsoida huset A55, som dock inte är daterat med någon 
säkerhet, men som borde vara från järnålder.

Gropsystem 
Inom undersökningsområdet framkom ett flertal gropsystem. Några av dem var kopp-
lade till djupare brunnar, och i ett fall delar de även anläggningsnummer. Det är fallet 
med A20321 som således beskrivs i avsnittet om brunnar (se nedan). 

A21965 
Gropen A21965 undersöktes summariskt. Av utseendet i ytan att döma var det ett 
gropsystem bestående av minst två nedgrävningar, en i nordväst och en i sydost. En 
kvadrant i den nordvästliga gropen undersöktes genom att ett stick om 15–20 cm gräv-
des. Eftersom gropen inte grävdes i botten upprättades ingen profilritning. Fyllningen 
var relativt fyndrik.

Benmaterialet är blandat och uppvisar en relativt hög grad av påverkan av väder och 
vind. 22 % av benen uppvisar spår av hundgnag. Förmodligen är det avfall från närlig-

Tabell 45 Fyndmaterial i gropsystem A21965.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, 850˚ 1 1

Djurben  
- får/get 3 9

- häst 2 16

- nöt 4 109

- obest. 37 54

Flinta  

- avslag 18 71

- avslag, bruksretusch 5 20

- avslag/avfall 19 28

- avslag/avfall, retusch 3 11

- borr (avslag) 1 12

- kärna 15 829

- kärna, bränd 3 61

- skrapa (avslag) 1 21

- splitter 5 1

- övrig flinta, bränd 16 38

Keramik 38 59

Slagg 40 123

Summa 211 1463
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gande gårdar, som delvis exponerats i skräphögar eller på marken innan det hamnade 
i gropens fyllning. Slitaget på tre tänder från en käke av får/get visar att djuret var 4–6 
år vid slakt.

Keramikmaterialet var relativt stort och bestod främst av skärvor från kärl som kan 
karaktäriseras som finkeramik av äldre järnålderskaraktär. Några mynningsskärvor 
utan ornering kan mer specifikt dateras till senare delen av äldre romersk järnålder. I 
materialet finns också en skärva som bedömts vara av neolitiskt gods vilket indikerar 
att materialet i fyllningen är blandat. Möjligen har man grävt igenom en äldre mark-
horisont i samband med att groparna fylldes igen.

I fyllningen påträffades även bitar av den typ av ljus slagg som nämnts tidigare i 
samband med anläggningar från förromersk och romersk järnålder. I detta fall tycks 
slaggen höra till äldre romersk järnålder. Den verksamhet som lämnade spår i form av 
denna slagg har således ägt rum på platsen under båda perioderna. 

Gropsystemet var samtida med hus och gropar belägna på Område II, som låg flera 
hundra meter bort. Förekomsten av denna grop på Område I tyder på att det kan ha 
funnits bebyggelse även här I vid denna tid.

Huslämningarna i gropsystemets närområde har dock daterats till förromersk järn-
ålder, exempelvis hus 25 som var beläget 16 m åt norr.

A16759 
Det stora gropsystemet A16759 var beläget i den norra delen av Område I, intill den 
redan nämnda lagerresten A16727, nedanför högsta punkten vid höjden i väster. Det 
undersöktes genom metalldetektering av ytan, genom att fynd plockades över hela den 
framschaktade ytan, en kvadratmeterruta grävdes för hand i den södra delen och ett 
snitt drogs med grävmaskin längs längdriktningen för att få fram en sektion genom 
anläggningen.

Gropsystemet hade en oregelbunden form i ytan och mätte 9,0x8,5 m. Djupet var 
2,05 m. I sektionen syntes en djupare nedgrävning i väster med sluttande kanter ner 
mot en skålad botten. I den östra delen fanns tre mindre nedgrävningar, som var som 
djupast 0,75 m. Den kvadratmeterruta som grävdes i den södra delen var belägen 1,7 
m från kanten och 0,7 m från snittet där sektionen ritades. Rutan var som djupast i 
dess nordvästra hörn: 0,95 m och som grundast i det sydöstra hörnet: 0,40 m. Fyll-
ningen i gropsystemet bestod ett övre huvudsakligt lager av en homogen, svartgrå till 
grå, sandig, något lerig silt med inslag av bränd lera och träkol, samt ett undre lager 
av en ljusare grå, sandig silt, som var fuktigare än det övre lagret. Det undre lagret 
fanns endast i den västliga, djupa delen av anläggningen. Mot botten fanns fläckar av 
gulaktig sand. Det övre lagret var relativt fyndrikt.

Fyndmaterialet är av blandad karaktär, med både sten- och järnåldersdateringar. 
Detta kan förklaras med att man grävt igenom äldre markhorisonter när man grävt 
gropsystemet, exempelvis lager det ovan nämnda A16727, med neolitisk datering.

Benmaterialet är relativt stort och ganska varierat. Ett ovanligt inslag är benet av 
gråsäl. Detta visar att man utnyttjat havets resurser, även om det var i begränsad om-
fattning. Då materialet i greppsystemet var kronologiskt blandat, är det osäkert om 
sälbenet var från neolitikum eller järnålder. Sälen har utnyttjats som föda i båda pe-
rioderna.

Benen uppvisar en relativt liten grad av påverkan av väder och vind och 11 % har 
spår av hundgnag. Epifysstatusen på benen av häst visar att en häst var mer än 1,5 år 
vid slakten.

Keramikmaterialet är blandat. Ett flertal skärvor är av neolitisk karaktär, medan en 
mindre andel bedöms vara av äldre järnålderskaraktär. Under igenfyllningsskedet har 
material från en äldre markhorisont fört med sig neolitisk material ner i gropsystemet. 
Bland annat en liten skärva av vad som kan vara en lersked från TNII–MN. Alterna-
tivt kan skärvan utgöra en del av en pip.
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Även flintmaterialet är av blandad karaktär. Ett slipat avslag indikerar att en viss 
del kan vara från neolitisk tid.

I fyllningen framkom även några få bitar av den ljusa slagg som nämnts ovan. 
Den knyter anläggningen till den förromerska eller romerska fasen av bebyggelsen. 
Gropsystemet var beläget endast 11 m norr om hus 30 som daterats till förromersk 
järnålder.

Gropsystemet bestod av flera nedgrävningar, varav den västra var den djupaste. 
Denna har möjligen fungerat som brunn eller vattenhål, men saknar den karaktäris-
tiska formen med djupt brunnskar. Därför har A16759 inte varit praktisk att hämta 
vatten i. Den relativt homogena fyllningen indikerar att man fyllt igen gropsystemet 
relativt snabbt. Man har bland annat tagit omkringliggande, kulturpåverkad jord och 
fått med sig neolitiskt material från den bosättning som legat på platsen långt tidigare.

A13721
Gropsystem A13721 var beläget nära den västra kanten av Område I, strax söder om 
den lilla höjden. Det framkom redan under förundersökningen men undersöktes inte 
då. Vid slutundersökningen undersöktes halva ytan som ej var störd av ett recent drä-
neringsdike, med metalldetektor. Inga metallföremål framkom dock. Två kvadratme-
terrutor grävdes för hand, den ena dock ytligt, då den lagts över det recenta diket. Ett 
snitt drogs genom anläggningen längs dess längdriktning med en grävmaskin.

Anläggningen var 10,7x6,8 m stor och 0,68 m djup. Den bestod av minst fem ned-
grävningar. Sidorna i dessa nedgrävningar var sluttande och bottnarna oregelbundna. 

Tabell 46 Fyndmaterial i gropsystem A16759.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, 750˚ 7 7

Bränd lera, lerpackn. 700–900˚ 31 52

Djurben  

- får/get 1 7

- gråsäl 1 30

- häst 5 266

- nöt 17 613

- svin 3 5

- obest. 106 113

Flinta  

- avslag 81 270

- avslag, bränt 2 3

- avslag, retusch 15 178

- avslag, slipat 1 1

- avslag/avfall 91 199

- avslag/avfall, bränt 16 10

- avslag/avfall, retusch 3 13

- knuta m. bearbetning 2 71

- kärna 4 194

- splitter 18 3

- splitter, bränt 34 4

- spån, retusch 1 10

- övrig flinta, bränd 90 189

Keramik 33 121

Slagg 5 15

Summa 567 2374
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Fyllningen bestod av olika lager av mörk, brungrå, siltig lera. De olika groparna tycks 
ha grävts i omgångar, då ett par av lagren tycks ha skurits av yngre nedgrävningar. 
De två yngsta nedgrävningarna tycks ha stått öppna en tid då dessa har flera linser 
av inrasat underlagsmaterial vid sidorna. Över de olika gropfyllningarna låg ett tun-
nare, mer humöst lager, förmodligen gammal matjord som hamnat i svackan ovanför 
gropsystemet. 

Fyndmaterialet i gropsystemet är av blandad karaktär. Både neolitikum och järn-
ålder tycks vara representerade. Keramikmaterialet består av oornerade skärvor av en 
godstyp som bedöms som neolitisk. Skärvorna kommer från flera olika kärl, som alla 
bedöms som neolitiska.

Djurbensmaterialet är relativt litet. De identifierade benen består av tänder. De 
ben som inte blivit bestämda består förmodligen av underkäken som hör till de iden-
tifierade nöttänderna, r i ett mycket fragmentariskt skick. Inga spår av weathering eller 
hundgnag finns på benmaterialet. Benen är inte daterade, men förekomsten av hästben 
tyder möjligen på att de härrör från järnålder.

I fyllningen framkom även bitar av den ljusa slagg som nämnts ovan. Denna före-
komst tyder på en datering till förromersk eller romersk järnålder. Närmaste hus från 
någon av dessa perioder är hus 30 som dock ligger på 35 m avstånd. Det är daterat till 
förromersk järnålder.

Gropsystemet har grävts och fyllts igen i omgångar. Möjligen har man hämtat upp 
leran som finns i underlaget vid gropsystemet. Men varför man då också grävt i kanter-
na på äldre täktgropar är oklart. De två yngsta groparna kan ha stött öppna en tid efter 
att de började fyllas igen, men annars har igenfyllningsprocesserna gått relativt snabbt.

Tabell 47 Fyndmaterial i gropsystem A13721.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, delvis sintrad 2 6

Djurben  

- häst 2 33

- nöt 1 22

- obest. 45 35

Flinta  

- avslag 95 298

- avslag, bruksretusch 7 130

- avslag, bränt 2 3

- avslag, retusch 14 149

- avslag/avfall 45 80

- avslag/avfall, bränt 4 15

- borr (avslag) 2 30

- knacksten 1 522

- kärna 1 62

- skrapa (avslag) 2 62

- splitter, bränt 5 1

- spån, bruksretusch 1 6

- spån, retusch 1 3

- stycke m. tillhuggning 1 49

- övrig flinta, bränd 53 73

Fossil 1 2

Keramik 22 55

Slagg 2 2

Summa 309 1638
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A20726 
Gropsystem A20726 framkom centralt på Område I. Gropen undersöktes först med 
metalldetektor i ytan, utan att fynd av metall gjordes. Sedan drogs ett snitt genom 
längs längdriktningen med grävmaskin. Fyllningen besiktigades och fynd handplock-
ades under tiden som maskinen arbetade sig nedåt.

Anläggningen var 4,8x3,3 m stor men endast 0,37 m djup. Nedgrävningen hade 
sluttande sidor med en mjuk övergång till en svagt skålad botten med en klack i mitten. 
Förmodligen bestod gropsystemet av två samtida nedgrävningar och klacken utgjorde 
gränsen mellan dem. Groparna hade grävts ungefär lika djupa. Fyllningen bestod av 
en brun, humös, sandig lera med inslag av underlagsmaterial mot botten, samt enstaka 
stenar, bland annat en större sten med längd 0,4 m. 

Fyndmaterialet var litet vilket förmodligen kan förklaras med undersökningsme-
toden. Det som dock framkom tyder på att gropen bör kopplas till järnåldersbebyg-
gelsen på platsen. Keramikmaterialet har inga typologiska särdrag som kan dateras. 
Förekomsten av den ljusa slaggen som i andra fall i undersökningen kunnat dateras till 
förromersk och romersk järnålder indikerar dock att även dessa gropar fyllts igen vid 
denna tid. Förekomsten av hästben styrker också dateringen till järnålder. 

Grunden vid groparna bestod av moränlera. Möjligen har man grävt efter denna lera 
på platsen. Groparna har sedan fyllts igen relativt snabbt med omkringliggande material.

A13091
Anläggningen A13091 var belägen på höjden i väster på Område I. Den uppfattades 
som modern vid undersökningen, varför den inte dokumenterades på sedvanligt sätt. 
Den tas ändå med här eftersom fyndmaterialet pekar på en datering till järnålder. An-
läggningen undersöktes genom att den sydöstra kvadranten grävdes i två stick. Ingen 
ritning upprättades.

Anläggningen var i ytan 3,0x1,3 m. Formen, avlång med ”midja”, indikerar att an-
läggningen bestod av två nedgrävningar, varför den kategoriseras som ett gropsystem. 
Dess djup har inte noterats. Botten var flat.

Fyllningen bestod av en humös, mörkbrun, sandig silt. Den var mycket lucker 
och matjordsliknande och var orsaken till att anläggningen bedömdes som recent. 
Fyllningen var i stort sett homogen från ytan ned till botten med undantag av inras av 
sterilt material längs gropens sidor. På botten fanns rikligt med stenar.

Fyndmaterialet visar att gropsystemet fylldes igen med kulturpåverkad jord med 
material som kan dateras till järnåldersfasen av bebyggelsen på platsen, även om det 
rörde sig om matjord som legat länge i marken. Keramikmaterialet bestod av skärvor 
av en godstyp som kan dateras till äldre järnålder. Minst ett par olika kärl är repre-
senterade. En skärva av en oornerad mynning kan mer precist dateras till yngre delen 

Tabell 48 Fyndmaterial i gropsystem A20726.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bennål 1 4

Djurben  

- får/get 2 20

- häst 2 74

- nöt 8 324

- svin 1 8

- obest. 5 39

Keramik 7 9

Slagg 1 9

Summa 27 487
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av förromersk järnålder eller äldre romersk järnålder. Delar av buken från samma kärl 
finns också i materialet.

Den bearbetade stenen är relativt ovanlig, då den uppvisar spår av försök till håltag-
ning. Man har försökt göra tre symmetriskt placerade hål i stenen, men inget av den 
är genomgående.

Benmaterialet är litet och nöt är den enda art som identifierats. Benen uppvisar 
inga spår av hundgnag eller weathering. Trots fåtalet ben kan detta indikera att benen 
hamnat i gropen relativt snabbt. Det skulle sålunda tala emot att ett järnåldermaterial 
hamnat i en recent grop. Möjligen grävdes och fylldes gropen igen redan under för-
romersk järnålder.

A29719
Gropsystem A29719 var beläget längst ner i söder på tilläggsytan inom Område I. Det 
undersöktes endast genom att ett snitt drogs mot anläggningens längdriktning med 
grävmaskin. Ett modernt dräneringsdike gjorde det olämpligt att dra snittet längs med 
den längsta utbredningen. Fyllningen besiktigades i samband med detta och fynden 
handplockades.

Anläggningen bestod av tre nedgrävningar. De hade sluttande till branta sidor och 
skålformade bottnar. De var delvis fyllda med olika lager men hade ett gemensamt 
överliggande lager. Fyllningen i den västra gropen bestod av en grå, lerig silt som var 
något flammig pga. inblandning av gul lera. De två övriga groparna var fyllda med en 
ljust grå, lerig silt med inslag av gula lerfläckar. Det överliggande lagret bestod av en 
mörkt grå, lerig silt, med förekomst av stora bitar av träkol samt lite bränd lera. Det 
låg många stenar i botten på lagret och i skiljet till de underliggande lagren i groparna.

Fyndmaterialet är begränsat vilket kan förklaras med undersökningsmetoden. Det 
består till största delen av djurben. Nötbenen är intressanta eftersom de representerar 
stora delar av kroppen genom kotor, revben, bäcken, lårben, strålben och skenben. 
Bäckenbenet visar att det var en oxe eller tjur. Även benen från svin har analyserats och 
visar att djuret varit relativt stort, jämförbart med vildsvin eller de vildsvinshybrider 
som var typiska för neolitiska tamsvin. Detta skulle indikera att fyllningen tillkommit 
under neolitikum, alternativt att den bestod av blandat material. Groparnas karaktär 
talar mer för en järnåldersdatering, än en neolitisk.

Tabell 49 Fyndmaterial i gropsystem A13091.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bergart  

- handsten m. hål 1 186

Bränd lera, 850˚ 1 7

Djurben  

- nöt 2 18

- obest. 12 2

- obest., bränt 5 2

Flinta  
- avslag 28 114

- avslag, retusch 3 24

- avslag/avfall 6 76

- borr (avslag) 3 64

- knuta m. bearbetning 3 177

- kärna, bränd 1 38

- övrig flinta, bränd 29 118

Keramik 7 82

Summa 101 908
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De två eller möjligen alla tre groparna kan ha grävts samtidigt, eller varit öppna 
samtidigt. Underlaget i området bestod av lera och groparna kan ha uppkommit vid 
lertäkt. De kan ha fyllts igen i omgångar, den västliga och de två andra i olika skeden. 
Sedan har en 0,5 m djup svacka synts på platsen, där ett antal stenar hamnade. Till sist 
har svackan fyllts igen. Närmaste järnåldershus var hus 38, daterat till förromersk järn-
ålder. För att förklara den eventuella förekomsten av neolitiska djurben så kan nämnas 
att det även fanns spår av neolitiska bosättningar i närheten, närmast låg hus 41 som 
daterats till senneolitikum, men även hela den koncentration av neolitiska lämningar 
i det sydöstra hörnet av Område I låg inte långt från A29719.

A201998 
Ett större gropsystem, A201998, framkom inom den sydostliga delen av Område II. 
Det undersöktes genom att fyllningen i anläggningen grävdes med hjälp av grävma-
skin i stick om 0,10–0,15 m. Mellan varje stick undersöktes ytan med metalldetektor. 
Fynden mättes in och handplockades. I söder var gropen störd av ett recent dike.

Gropsystemet var oregelbundet format i ytan. Det mätte 10,8x4,0 m och var 0,62 
m djupt. Sidor och botten var oregelbundna. Det är svårt att avgöra hur många gropar 
systemet bestått av, men det har rört sig om ett flertal nedgrävningar, kanske 8–10 
st. Fyllningen bestod av en mörkbrun, siltig lera med inslag av sot, kolfragment och 
enstaka 0,1–0,2 m stora stenar. Nära botten samt en bit upp i fyllningen fanns ett 
fåtal linser av gul sand, vilket tyder på att gropsystemet stått öppet en tid, både efter 
att det nyligen grävts samt under igenfyllningen. Den relativt homogena fyllningen 
indikerar att de olika nedgrävningarna fyllts igen samtidigt. De bör därför ha grävts 
ungefär samtidigt.

Resultatet av metalldetekteringen var magert. Tre föremål framkom, varav endast 
ett, ett odefinierat järnföremål som väger 5 g, har en äldre karaktär och kan vara 
samtida med gropsystemet. Ett annat, mindre järnföremål samt en liten bit järnslagg 
bedöms vara av yngre datum och kan ha blandats med fyllningen genom matjorden 
och det dike som skar gropsystemet i söder. Inga andra fynd påträffades under utgräv-
ningen av fyllningen. Det äldre järnföremålet indikerar en generell datering av gropen 
till järnålder.

Groparna i gropsystemet kan ha grävts för att man ville ta upp sanden som fanns i 
grunden i närområdet. De tolkas därför som en täktgrop för sand. Det ringa fyndma-
terialet gör fyllningen svår att tolka, men förmodligen har gropsystemet fyllts igen av 
omkringliggande jord ganska snart efter att groparna grävdes.

Brunnar 
I området framkom ett flertal brunnar som kan dateras till järnåldersfasen av bebyg-
gelsen. Förmodligen rör det sig om ett 15-tal brunnar, men här presenteras endast de 
som har kunnat dateras till fasen med viss säkerhet.

Tabell 50 Fyndmaterial i gropsystem A29719.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, 850˚ 1 2

Djurben  

- nöt 14 308

- svin 2 30

- obest. 35 95

- obest., bränt 1 3

Flinta  

- övrig flinta, bränd 1 3

Summa 54 441
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Det redan nämnda norra brunnsområdet på Område II bestod av fyra neolitiska 
brunnar och fem brunnar som förmodligen kan dateras till järnålder. De sistnämnda 
var A9511, A9527, A9541, A206700 samt A206931 (se figur 49). Tre av dem påträf-
fades vid förundersökningen och har inte undersökts närmare i samband med slutun-
dersökningen. Dock undersöktes A206931. Gemensamt för dessa yngre brunnar var 
fyllningen som liknande det överliggande lagret som bestod av humös, sandig torv. De 
var också alla mindre än de neolitiska brunnarna. Diametern varierade mellan 0,9 och 
2,3 m. De har således haft smalare brunnskar, i två fall med flätverk.

A206931
A206931 bestod av två brunnar med samma anläggningsnummer varav den äldre 
beskrivits i avsnittet om tidig- och mellanneolitikum A ovan. De snittades med gräv-
maskin. Ett jordprov tigs i den yngre brunnen.

Centralt i den äldre brunnen fanns en yngre nedgrävning som skar de två övre 
lagren i den äldre brunnen. Den yngre brunnen mätte 2,4 m på längden och var 1,0 
m djup. Nedgrävningens sidor hade tydliga avsatser som fortsatte ner i ett tydligt 
brunnskar som var ca 0,6 m brett. Två fyllningar identifierades i den yngre brunnen, 
ett övre lager av grå, lerig sand med grus och ett undre lager i brunnskaret av mörk-
brun, lerig sand med inslag av sot, träkol och träfragment. Högt uppe i det övre lagret 
framkom en flintskrapa. Inga andra fynd gjordes i fyllningen. Denna fas av A206931 
ska förmodligen dateras till samma fas som de övriga yngre brunnarna i området som 
också grävts genom de äldre anläggningarna, dvs. till järnålder.

En bit träkol av hassel som påträffades i lager 2, vilket var det undre lagret i brunns-
karet, har ¹⁴C-daterats till 4624±36 BP (3500–3350 BC kal. 1 σ, Ua-41874). Detta 
ger en datering till TNII, vilket inte överensstämmer med förväntningarna på brunn-
nen. Det är även tidigare än brunnsområdets tidigaste fas som kan knytas till MNA. 
Träkolsbiten kan ha hamnat i brunnen genom att material från en äldre markhorisont 
eroderat ner i brunnen tidigt under igenfyllningsprocessen.

A202159
Längst söderut i den nordvästliga delen av Område II låg en stor grop som tolkas som en 
brunn alternativt vattenhål. Anläggningen korsades av två moderna dräneringsdiken. 
Den undersöktes genom att ett snitt drogs med grävmaskin tvärs igenom anläggningen. 
På grund av dräneringsdikena placerades snittet något förskjutet åt norr från mitten. 
Fyllningen besiktigades och fynd handplockades i samband med maskinsnittningen.

Gropen var 6,2x6,0 m stor i ytan och 1,2 m djup vid snittet. Sidorna i nedgräv-
ningen var ganska flackt sluttande med antydan till en avsats i öster. Botten var svagt 
sluttande mot väster. Den karaktäristiska formen av ett brunnskar saknades alltså, 
men djupet har ändå gjort det möjligt att hämta vatten i anläggningen.

Fyllningen bestod av ett övre lager av mörkbrun matjordsliknande fyllning med 
mycket sten i storlek 0,1–0,6 m, främst i den östra delen. Detta lager tolkas som 
matjord från omgivningen som hamnat i svackan ovanför brunnen, efter att den över-
givits. I den djupa delen av brunnen fanns fyra sandiga lager som tolkas som avsatta 
av vatten. De bestod av ljus sand varvad med mörk, delvis sotblandad sand. I de två 
undre lagren framkom fynd av djurben. Att de undre lagren var vattenavsatta stärker 
tolkningen att anläggningen utgjort en brunn eller ett vattenhål. 

Djurbenen uppvisar viss grad av påverkan av väder och vind och ett av nötbenen 
uppvisar spår av djurgnag. Det innebär att benen har exponerats före deponeringen i 
brunnen, möjligen på en avfallshög eller marken.

Anläggningen tolkas således som en brunn, men saknade den typiska brunnsfor-
men. Att det stått vatten i gropen tyder dock på att man hämtat vatten där. De flacka 
sidorna kan dock tolkas som underlättande för djur att komma åt vattnet, så möjligen 
är vattenhål en mer korrekt tolkning. Det finns ingen datering av anläggningen men 
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förekomsten av hästben indikerar en datering till järnålder. Den närmaste järnålders-
gården var hus 3, 13 m norr om A202159.

A23033
A23033 bestod av en brunn och ett våtmarkslager. Anläggningen var belägen i en 
mindre, naturlig svacka den södra delen av Område I. Den undersöktes skiktvis genom 
att en grävmaskin tog en decimeter i taget av fyllningen i den norra delen av anlägg-
ningen. Delar av fyllningen undersöktes även med en hacka. Fyllningen besiktigades 
och fynden handplockades.

Den överliggande lagret som bildats, förmodligen genom försumpningsprocesser 
i svackan, var 15,8x10 m stort och 0,28 m djupt. Under lagret låg en brunn som var 
2,1 m bred i östvästlig riktning. Måttet i nordsydlig riktning har inte dokumenterats. 
Brunnen var minst 1,8 m djup. Vid detta djup slutade man gräva ut brunnen på grund 
av kraftig vattentillströmning. Brunnens sidor var relativt branta men en avsats på ca 
1 m djup. Nedanför avsatsen var brunnskarets sidor lodräta. 

Fyndmaterialet framkom främst i det överliggande försumpningslagret. Flintföre-
målen var dock koncentrerade ovanför brunnsfyllningen. En tand av nöt framkom en 
dryg meter ner i brunnskaret. Benen är till viss del påverkade av väder och vind men 
uppvisar inga spår av djurgnag. Godset i en lite keramikskärva bedöms vara av äldre 
järnålderskaraktär.

Förmodligen har sänkan varit fuktig eller rent av vattenfylld med vattenspegel 
under lång tid. Det finns anledning att anta att det fanns vatten här redan under 
tidigneolitisk tid då man anlade ugnen A23016 på platsen, endast 1,7 m nordost om 
våtmarkslagret. Förmodligen för att man hade behov av vatten i samband med akti-
viteterna i ugnen. Långt senare har man sedan grävt en brunn i sänkan, som efter att 
brunnen övergivits, har fyllts igen med försumpningslagret. Detta bör ha skett under 

Tabell 51 Fyndmaterial i brunn/vattenhål A202159.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- häst 1 5

- nöt 2 114

Flinta  

- avslag 1 1

- avslag/avfall 4 115

Summa 8 235

Tabell 52 Fyndmaterial i våtmarkslager och brunn A23033.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- nöt 2 115

- obest. 1 1

Flinta  

- avslag 22 156

- avslag, bränt 2 6

- avslag, retusch 2 13

- avslag/avfall 10 2

- kärna 1 72

- kärna, bränd 1 31

Keramik 1 2

Summa 42 398
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äldre järnålder. Brunnen är således från äldre järnålder eller äldre. Med tanke på den 
tydliga formen med smalt brunnskar, ska den förmodligen knytas till bebyggelsefasen 
under förromersk och romersk järnålder. Närmaste hus från den perioden var hus 4, 
48 m åt norr. Närmaste byggnad var dock stolpbod 32, 23 m åt väster. Den har dock 
inte daterats med någon säkerhet.

A20321
A20321 var belägen i sluttningen ner från höjden i den västra delen av Område I. 
Anläggningen bestod av en brunn som hängde samman med ett gropsystem. Anlägg-
ningen undersöktes genom att en grävmaskin grävde fyllningen i den östra delen i 
stick om 0,10–0,15 m, varvid ytan i varje stick undersöktes med metalldetektor. Vid 
schaktningen besiktigades fyllningen och fynd handplockades.

Hela anläggningen var 11,0x6,5 m stor i ytan. Brunnsschaktet var 1,7 m brett vid 
profilen. Brunnens djup var 1,24 m och gropsystemets djup var ca 0,40 m. Groparna 
i gropsystemet blev tydliga under schaktningen av anläggningens östra del. De hade 
relativt flacka sidor och skålade, relativt plana bottnar. Brunnens sidor var raka med 
mjuk övergång till en plan botten.

Fyllningen i gropsystemet som även överlagrade brunnsfyllningen bestod av en 
mörkbrun, humös, siltig lera. Detta lager var mycket fyndrikt och tolkas som ett av-
fallslager. I brunnen fanns ett övre lager som fyllde större delen av brunnskaret och 
bestod av en brungrå, siltig lera. Under detta låg ett tunnare, fyndrikt lager av brungrå, 
siltig lera med sot, träkol och bränd lera som tolkas som ett avfallslager. Underst fanns 
ett lager av grå, siltig lera med sot och träkol. Mellan dessa lager och i linser vid sidorna 
fanns tunna lager av material som rasat in från sidorna. Brunnen har således initialt 
fyllts igen långsamt, under en längre tid. Sedan har den homogena fyllningen i det 
övre brunnslagret tillkommit relativt snabbt. Fyllningen i gropsystemet har tillkom-
mit sist, och även överlagrat brunnsfyllningen. 

Resultatet av metalldetekteringen var relativt magert. Fyra föremål av järn och ett 
av koppar framkom ytligt i fyllningen. Endast ett av föremålen bedöms ha en äldre 
karaktär och kan vara samtida med anläggningen. Det var ett odefinierat järnföremål 
som väger 2 g. Övriga metallföremål är förmodligen sentida och kan ha blandats ner i 
fyllningen från matjorden där ett av utredningsschakten tidigare legat.

Tabell 53 Fyndmaterial i brunn A20321.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Bränd lera, lerpackning, 700˚ 6 35

Djurben  

- får/get 5 67

- get 1 17

- häst 8 433

- nöt 34 1234

- svin 1 1

- obest. 32 93

Flinta  

- avslag 1 12

- avslag/avfall 1 15

Järnföremål 4 8

Kopparföremål 1 1

Keramik 5 15

Lerblock 3 375

Summa 102 2306
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Fyndmaterialet består i övrigt till största delen av djurben, framkomna i de två 
avfallslagren i brunnen. Benmaterialet är varierat och består av flera djurarter, av vilka 
nöt är dominerande. Hästbenen har analyserats närmare och visar att de förmodligen 
kommer från flera individer. Ett par tänder visar en häst var mer än 2 år, en annan 
mer än 3,5 år, och epifysstatusen visar att en häst var mer än ett år. En tand från får/
get visar att djuret var 2–4 år gammalt vid slakt. Benen är till en låg grad påverkade av 
väder och vind och 8 % uppvisar spår av djurgnag. Detta indikerar att benen hamnat 
i brunnens fyllning relativt snart efter att de kasserats. Efter att brunnen övergivits 
har den således fungerat som en avfallsgrop. Förekomsten av hästben kan antyda en 
datering till järnålder.

Godset i en liten keramikskärva har bedömts ha äldre järnålderskaraktär, dock med 
viss tveksamhet. Närmaste hus från denna period var hus 25, daterat till förromersk 
järnålder, endast 7 m åt öster.

A20502
Nära den nordliga begränsningen av Område I framkom A20502. Anläggningen un-
dersöktes genom att man med grävmaskin tog upp fyllningen i den nordostliga delen. 
Fyllningen besiktigades och fynd handplockades. Den djupa delen grävdes med spade.

Anläggningen var rund i plan, 2,5x2,6 m stor. Större delen av anläggningen hade 
ett djup på 0,4 m men den var som djupast i öster med 0,95 m (figur 107). Sidorna slut-
tade relativt brant med mjuk övergång till en relativt plan botten. Det djupare schaktet 
i den östra delen hade branta sidor och en skålad botten och kan ha utgjort ett mindre 
brunnskar med en diameter på 0,5 m. Fyllningen bestod av ett övre lager som fanns i 
hela den grundare delen av anläggningen, bestående av en mörkgrå, sandig, lerig silt 
med inslag av träkol och med ett fåtal fläckar av gulaktig sand. I detta lager framkom 
både djurben och keramik. I det djupare brunnsschaktet fanns ett lager av en något 
ljusare grå, sandig, lerig silt. Skiftet mellan de två lagren var successivt. 

Fyndmaterialet i fyllningen bestod till största delen av djurben. Av intresse är ben 
från hund som påträffades samlade i delvis artikulerat läge i den centrala delen av det 
övre lagret. De kommer förmodligen från en individ som deponerats intakt i gropen. 
Stora delar av skelettet har återfunnits bestående av revben, halva ryggraden samt 
bakben, medan de saknade delarna förmodligen togs av grävskopan vid maskinsnitt-
ningen. Mankhöjden var ca 0,5 m. Hundtypen har varit en relativt ospecialiserad 
hund, med morfologiska drag som bäst stämmer överens med nutida jakthundar. På 
många av ländkotorna fanns en tillväxt av benvävnad som tyder på att hunden använts 
som drag- och lastdjur. Denna tillväxt uppkommer om hunden dragit eller burit tunga 

Tabell 54 Fyndmaterial i brunn A20502.

Fyndtyp Antal Vikt (g)

Djurben  

- häst 1 4

- hund 54 138

- nöt 2 4

- obest. 181 59

Flinta  

- avslag 2 3

- avslag/avfall 3 4

- avslag/avfall, retusch 1 2

- splitter 2 1

- övrig flinta, bränd 3 4

Keramik 64 37

Summa 313 256
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lass under längre tid. Med tanke på hundens storlek kan den ha varit en jakthund som 
använts för att dra eller bära hem byten. Dess ålder är svårbestämd men den var full-
vuxen, vilket innebär att den var över 2 år gammal när den dog.

Ett av hundbenen har ¹⁴C-daterats till 1982±37 BP (40BC–60AD kal. 1 σ, Ua-
42279) vilket innebär slutet av förromersk järnålder och inledningen av äldre romersk 
järnålder. Inget hus i undersökningen har ¹⁴C-daterats till denna period men hundens 
datering sammanfaller med husfas B. Dock har de hus med typologisk hemvist i husfas 
B på området daterats till ¹⁴C-daterats till senare tid i romersk järnålder. Benen upp-
visar någon liten påverkan i ytskiktet men inget gnag av rovdjur. Då hunden förmod-
ligen lagts ner intakt i brunnen med mjukdelarna bevarade har påverkan på ytskiktet 
förmodligen skett i fyllningen. Förekomsten av hästben i fyllningen stärker uppfatt-
ningen att igenfyllningen av anläggningen bör ha skett under järnålder.

Keramikskärvorna bestod av en större sammanhållen buksida som låg vid profil-
snittet i det övre lagret. Godset är av äldre järnålderskaraktär. Detta stämmer överens 
med dateringen av hunden.

Anläggningen tolkas här som en brunn, men dess karaktär är något ovanlig med 
det smala brunnskaret. Det kan dock ha varit möjligt att få ner en hink för att hämta 
vatten i brunnskaret. Efter att brunnen övergavs har den fyllts igen. Den relativt ho-
mogena fyllningen talar för att det gått relativt snabbt. När det bara återstod en svacka 
efter brunnen lades kroppen av en hund ner, förmodligen helt intakt. Det kan ha varit 
en hund som man utvecklat ett speciellt förhållande till genom att den medverkat vid 
jakt. Kanske var det därför den fick en form av begravning i den övergivna brunnen.

TOLKNING OCH KÄLLKRITIK

Stora och små platser (tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum)
Fasindelning
Lämningarna på Dösemarken som kan dateras till perioden tidigneolitikum och mel-
lanneolitikum A kan delas in i olika faser (figur 108 samt tabell 55). Fasindelningen 
bygger på ¹⁴C-dateringar och typologiska dateringar av fynd, främst keramik. De 
olika typerna av dateringar ger en inte helt samstämmig bild. Då ¹⁴C-dateringarna kan 
delas in i två huvudfaser, TNII och MNAI, ger fynden en mer oprecis bild där många 
dateringar omfattar både TNII och MNAI. En del av keramikmaterialet kan dock mer 
precist dateras till övergången mellan de båda perioderna.

Osäkra dateringar och dateringar som omfattar flera perioder har inte tagits med 
i denna diskussion. Endast de mer säkra dateringarna tas upp. Faserna representerar 
således aktiviteter som även innefattat anläggningar som inte diskuteras i detta avsnitt.

Det bör påpekas att de faser som här diskuteras enbart rör aktiviteter som inneburit 
att man grävt sig ner i marken. Man har förstås rört sig i hela området, utnyttjat mark-
ytorna runtomkring på olika sätt, t.ex. för odling, bete, transportstigar etc., i olika 
utsträckning under olika perioder, vilket inte lämnat spår i det arkeologiska materialet.

Figur 107 Profil genom brunn A20502 

från norr. Skala 1:20.
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I undersökningsplanen för Dösemarken ställs frågan om det skulle framkomma 
några stolpbyggda hus i området från perioden tidigneolitikum–äldre mellanneoliti-
kum och hur dessa huslämningar rumsligt och kronologiskt kan relateras till aktivi-
teter som belagts genom gropar. Detta för att nå kunskap om organisationen av både 
boplatserna och lite större landskapsrum och hur man i det dagliga livet förhållit sig till 
sakralt präglade platser i landskapet. Närheten till den stora samlings- och gravplatsen 
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Tabell 55 Anläggningar daterade till tidigneolitikum och mellanneolitikum A uppdelade i faser. Endast 

anläggningar med relativt precis datering är medtagna, dock är gränsdragingen mellan faserna osäker. 

Fas Datering Anläggningar

1 TNI Grop A12461, Grav? A29217

1 TNI/TNII Gränsstolpe A23731

2 TNII Hus 36, Ugn 23016, grop A22990, grav? A23832

2 TNII–MNA  Grop A2777, lager A16727, ugn A18077, 

3 TNII/MNAI Grop A201054, ränna 207682, grop A14940

3 MNAI Grav? A3372, gränsstolpe A25172, Grop A28411, Golv? A204855, Brunn A206617 

Figur 108 (for ts .) Plan över olika 

faserna i tidig- och mellanneolitikum. 

Område II. Skala 1:1 000.
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Almhov satte sin prägel på landskapet under perioden och närheten till denna plats 
bör ha varit betydelsefull för aktiviteterna på Dösemarken.

Landskapet under tidigneolitikum kan sägas ha varit uppdelat i olika bygder och i 
dessa bygder fanns platser av olika karaktär och betydelse. Ofta delas dessa platser in i 
de tre kategorierna boplats, gravplats och offerplats. De har kallats trattbägarkulturens 
triad i landskapet (Andersson 2004:147) och ”kardinalkontexter” (Lekberg 2002:172). 
Denna uppdelning har en lång arkeologisk tradition. Redan i början av 1900-talet 
menade Rydbeck att arkeologiska fynd kunde inordnas i någon av tre grupper: bo-
platsfynd, gravfynd eller votivfynd (Rydbeck 1918:3f). I uppdelningen har man också 
tagit hänsyn till hur användningen av landskapet förändrats över tid. Bland annat 
har man i nordvästra Skåne sett att bosättning, begravning och offer ägde rum inom 
boplatsytorna under TNI, men att dessa aktiviteter under TNII och tidiga MNA 
flyttades ut i landskapet och man fick mer renodlade boplatser, gravplatser och offer-
platser, och så småningom även samlingsplatser (Andersson 2003). Kategorierna utgör 
förstås generaliseringar och använda på ett oproblematiserande sätt kan de leda till 
cirkelresonemang och felslut (Berggren 2010b). Exempelvis har man uppmärksammat 
att mycket av det vardagliga livet och de vardagliga aktiviteterna på boplatserna kan 
ha varit ritualiserade (Bradley 2003), t.ex. avfallshanteringen (Richards & Thomas 
1984) vilket gör uppdelningen i dessa kategorier problematisk. Detta är kopplat till hur 
man betraktar rituella handlingar, som en helt egen kategori av handlingar väsensskild 
från andra, mer vardagliga handlingar. Att istället se ett kontinuum mellan vardagliga 
rutiner till högtidliga ritualer kan vara mer fruktbart. Detta synsätt har anammats av 
ett flertal arkeologer (t.ex. Damm 1998:46; Bradley 2003:12; Nilsson Stutz 2003:39; 
Berggren 2010b).

I detta fall är det även intressant att diskutera skalan på aktiviteterna på olika 
platser. Almhov var en större plats av central betydelse där många människor kan ha 
samlats, medan lämningarna på Dösemarken tyder på aktiviteter i en mindre skala. 
Det är därför intressant att diskutera hur dessa platser kan ha förhållit sig till varandra.

På Dösemarken finns tecken på ett komplext utnyttjande av rummet. Man har bott 
i området, lagat mat, hämtat vatten, slängt avfall samt eventuellt gravlagt sina döda 
där. En del av dessa aktiviteter har haft en tydlig rituell prägel, andra inte. Man kan 
även ha avgränsat områden från varandra vilket kan tolkas som att man kategoriserat 
olika platser, men de tycks inte överensstämma med de ovan nämnda platskatego-
rierna. Hus, gravar och grop med rituella deponeringar har legat på samma plats. 

Det finns bara ett fåtal spår på Dösemarken från den tidigaste delen av tidigneoli-
tikum. En grop, A12461, med nedlagda föremål uppe på höjden i väster på Område I 
samt en möjlig grav, A29217, i det sydöstra hörnet på samma område. En ¹⁴C-datering 
av ett förkolnat sädeskorn i en yngre kontext från Område II visar att det fanns akti-
vitet även där under sena delen av TNI. Dessa spridda nedslag visar att man använde 
området, men också att aktiviteterna var utspridda i området och att de möjligen inte 
var så intensiva. Karaktären på lämningarna indikerar att vissa av dem hade en rituell 
betydelse. Detta kan betraktats i ljuset av närheten till Almhov. Där uppfördes under 
TNI storskaliga gravar i form av långhögar och en dös, men även en eller möjligtvis 
flera flatmarksgravar som kan ha varit samtida med långhögarna. Den ena långhögen 
på Almhov har daterats till tidigaste TN medan de övriga tillkom under tidig- och/
eller mellanneolitikums gång. Vid stora samlingar på platsen grävde man ner avfall 
efter måltider eller fester i ett strukturerat mönster (Gidlöf 2009; Rudebeck 2010). 
Denna stora grav- och samlingsplats där många människor kan ha vistats under vissa 
tider låg endast ca 500 m söder om Dösemarken. Sträckan mellan Almhov och Dö-
semarken är i nuläget inte undersökt, varför det inte är känt om tidigneolitiska läm-
ningar sträcker sig hela eller delar av vägen mellan platserna eller om de upphör helt. 
Men marknamnet Dösemarken indikerar att det kan ha funnits ytterligare någon dös 
i området mellan undersökningsområdena. Lämningarna på Dösemarken betraktas 
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som något i rummet separat från gravplatsen på Almhov, som var topografiskt avgrän-
sad från omgivningen, belägen på en mindre höjd. Sträckan mellan platserna var dock 
inte lång och den centrala funktionen som Almhov hade bör ha varit av avgörande 
betydelse för aktiviteterna som ägde rum även på Dösemarken. En gravläggning på 
Dösemarken under denna tid bör således ha skett i relation till grav- och samlingsplat-
sen på Almhov.

Den strukturerade och möjligen ritualiserade avfallshantering som på Almhov 
kopplas till stora samlingar av människor och till festande resulterade i en stor mängd 
gropar med rikliga fyndmaterial. Gropen A12461 på Dösemarken uppvisade likheter 
med denna typ av gropar. Den ingick dock inte i ett storskaligt sammanhang, men 
visar att liknande strukturer även kunde vara aktuella i mindre sammanhang.

Den osteologiska analysen av djurbenen från Dösemarken visar att nöt var den van-
ligast förekommande djurarten vid denna tid, följd av svin och sedan får/get. Vilt utgör 
en mindre andel av benen. Denna artfördelning innebär vissa likheter mellan Döse-
marken och andra samtida platser där rituella aktiviteter varit förekommande. Sådana 
platser är Almhov, Lindängelund och Hindbygården. Dock spelade vilda djur en större 
roll på Almhov, även om det fanns vilt också på Dösemarken. Djurbensmaterialet på 
dessa platser avviker något från benmaterialet på andra samtida lokaler. En tolkning 
är att benmaterialet på andra lokaler avspeglar olika djurarters ekonomiska betydelse, 
medan det på Dösemarken och liknande platser visar på djurens och därmed köttets 
roll i olika ritualer och måltider. 

Även om man kan se en viss koncentration av de tidig- och mellanneolitiska akti-
viteterna till samma områden på Dösemarken så har man utnyttjat rummet på olika 
sätt under perioderna. Redan under TNI eller tidigt under TNII kan man ha börjat 
avgränsa ytan i den sydöstra delen av Område I. En av de ensamstående stolparna, 
A23731, restes under denna period. Den sydöstra delen av Område I uppvisade spår av 
aktiviteter från hela perioden TNI–MNAI, och tycks således ha utgjort en relativt fast 
punkt för aktiviteterna. Möjligen hade platsen också en viss betydelse, skild från andra 
platser redan under en tidig fas av perioden. Den äldsta eventuella gränsmarkeringen 
stod norr om aktivitetsytan, vilket innebär att man inte avgränsade sig från Almhov 
i söder eller från Hyllie mosse i sydost. Snarare var området norrut kategoriserat som 
åtskilt från platsen med aktiviteter. 

Spåren från TNII var koncentrerade till den sydöstra delen och indikerar en mer 
varaktig verksamhet på platsen. Hus 36 visar att man bott på platsen, den möjli-
ga graven A23832 visar att man kan ha fortsatt att begrava de döda där och ugnen 
A23016 visar att man använde komplexa eldstäder. Under denna period användes 
Almhov fortfarande som grav- och samlingsplats. De som bodde här var således sam-
lingsplatsens grannar. Var de involverade i aktiviteterna på Almhov? Hade de också 
någon roll vid Almhov under perioder då samlingsplatsen inte användes för festande 
och gravläggning? 

En ¹⁴C-datering i en yngre brunn på Område II visar att man även utnyttjat detta 
område under TNII. Det var en bit träkol som daterades, vilket innebär att man eldat 
i området. Några mer substantiella spår av bosättning på Område II saknas från denna 
tid.

En rad lämningar på Dösemarken kan inte dateras närmare än till perioden TNII 
och MNA. Även dessa visar att man använde det sydöstra hörnet av undersöknings-
området. Bland annat anlades gropen A2777 där man arrangerade djurben och andra 
föremål. Men man använde sig även av höjden i den västra delen av Område I, som 
man kanske endast använt sig av mer sporadiskt tidigare. Där fanns vid denna tid en 
mindre ugn samt rester av en markhorisont i en ränna vilket antyder att man nu kan 
ha bott på platsen, även om huslämningar saknas just där.

En del lämningar kan dateras mer precist till övergången mellan TNII och MNAI. 
En grop på höjden i väster kan läggas till de tidigare nämnda spåren på platsen. Från 
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denna period finns spår av aktiviteter även på Område II. En grop och en ränna är de 
enda daterade lämningarna.

Mer precist daterade lämningar visar att Område II kan ha varit mer varaktigt 
bebott under inledningen av mellanneolitikum. Det möjliga huset med nedsänkt golv, 
brunnsområdet och den eventuella graven som låg i norra delen av Område II kan 
dateras till denna tid. Även tre mindre gropar i närheten kan ha hört till denna bo-
sättning. Här fanns således en liten miljö från MNAI, som kan tolkas som hus med 
gropar, brunnsområde och grav. Brunnsområdet var stort med flera stora brunnskar, 
och gav intryck av att ha använts långvarigt eller av flera hushåll samtidigt. Det kan 
således ha funnits flera hus från perioden i närområdet än huset med möjligt nedsänkt 
golv.

Även från det sydöstra hörnet av Område I kommer en datering som visar att man 
fortsättningsvis använt även detta område. Det är en av stolparna som kan ha stått på 
platsen som gränsmarkering som daterats till MNAI. Den kan således ha markerat 
eller avgränsat området där gropen med arrangerade djurben fanns.

Det sydöstra hörnet av Område I kan dock ha börjat förlora sin betydelse. Åtmins-
tone fanns spår av deponeringar på andra håll från MNA. Gropen med deponering 
av flintföremål och lerskiva var belägen mer centralt på Område I, vilket indikerar att 
fokus inte längre låg bara i sydost.

Dessa faser bygger på ett relativt litet antal dateringar, men som nämnts ovan kan 
fler, men mer osäkert daterade anläggningar läggas till dem. Faserna kan tolkas så att 
det inledningsvis, under TNI, var ganska spridda aktiviteter i området. Att en av dem 
förmodligen var en gravläggning indikerar att man ändå fanns permanent i området. 
Detta kan möjligen kopplas till närheten till Almhov. Att graven låg i den sydöstra 
delen av Område I är av vikt. I skiftet mot TNII fortsatte aktiviteterna på denna plats 
som sedan fortsatte att vara i fokus ända till början av MNA.

Område II tycks man ha utnyttjat först i skiftet mellan TNII och MNA, och under 
MNA etablerades en mer permanent bebyggelse där. Under loppet av TNII/MNA 
fanns alltså två, möjligen delvis samtida bebyggelseetableringar inom undersöknings-
området, längst ner i sydost och längst upp i norr. Den i sydost kan ha tillkommit först. 
Båda har förmodligen fungerat som bosättningar där man också gravlagt döda perso-
ner. Etableringen i sydost hade dock en speciell prägel då den möjligen avgränsats från 
omgivningen. Aktiviteterna var dock inte begränsade till dessa etableringar. Under 
perioden TNII–MNAI pågick även mer sporadiska aktiviteter mer spritt i området.

Frågeställningarna i undersökningsplanen som rör TN och MNA kan således sägas 
vara besvarade. Det har förmodligen funnits ett par bosättningar med stolpbyggda hus 
i området. På båda bosättningarna fanns en rumslig relation mellan hus och andra ak-
tiviteter som kunde identifieras genom gropar. I den nordliga bosättningen på Område 
II kunde en möjlig grav och ett större brunnsområde knytas till huset. I den sydostliga 
etableringen, ca 500 m från den nordliga, kunde hus endast beläggas under inledning-
en. Andra aktiviteter kan ha varit i fokus där, som avspeglas i gravarna, gropen med 
rituella deponeringar och gränsmarkeringar. Ugnarna kan också ha spelat en roll här. 
Båda etableringarna kan således sägas ha utgjorts av både boplats och sakrala platser. 
De rituella aktiviteterna var dock inte begränsade till de direkt husnära platserna. Även 
i omgivningen fanns spridda gropar med rituella deponeringar. Det fanns således olika 
förhållningsätt till denna typ av aktivitet; den kunde utföras både direkt vid huset och 
bortanför bosättningen.

I ett lite större perspektiv visar undersökningen att det funnits bosättningar i när-
heten av Almhov under tiden då denna grav- och samlingsplats var i bruk. Människor 
har levt sina dagliga liv i närheten, och förefaller ha varit mer permanent rotade på plat-
sen i jämförelse med de något mer tillfälliga aktiviteterna vid Almhov. Det ska också 
nämnas att det fanns en liknande, samtida bosättning inom Almhov, representerad 
av hus 12 (Gidlöf m.fl. 2006:26ff). Spridda i närheten av de monumentala gravarna 
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pågick således människors liv även mellan tidpunkterna för de stora samlingarna och 
gravläggningarna. Området var inte helt övergivet eller öde i perioderna mellan grav-
läggningar och större samlingar. Undersökningen på Dösemarken visar att rituella 
aktiviteter i mindre skala ägde rum inom och mellan dessa spridda bosättningar. De ri-
tuella deponeringar som kunnat identifieras på Dösemarken är av olika karaktär. Man 
har deponerat på samma sätt som i de många groparna på Almhov, genom att fylla en 
grop med en viss sammansättning av avfall, men man har också gjort mer omsorgsfulla 
arrangemang av föremål i botten på gropar, ett deponeringsskick som också förekom 
på Almhov, men endast i en grop, A27048 (Gidlöf 2009:106). 

Den kustnära bygden där både Dösemarken och Almhov var belägna bestod av 
både mindre boplatser och den stora grav- och samlingsplatsen. Almhov var en central 
plats med betydelse för människor som bodde i ett förmodligen ganska stort område 
och gav hela bygden en viss betydelse. Människorna i Almhovs närhet, exempelvis på 
Dösemarken, kan ha spelat en viktig roll i denna bygd, som ständigt närvarande vid 
den centrala platsen. 

Undersökningen av Dösemarken visar att kategoriseringen av platser som dessa inte 
så lätt låter sig göras. Vi kan inte förutsätta en åtskillnad mellan platser för boende och 
platser för rituella aktiviteter. Dessa aktiviteter tycks ha flutit in i varandra rumsligen, 
och kanske var även gränsen mellan handlingskategorierna flytande, i enlighet med 
ovan nämnda handlingskontinuum. 

Nya relationer (yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder)
I följande kapitel diskuteras lämningarna från yngre mellanneolitikum–äldsta brons-
ålder. Det första avsnittet behandlar grunden för den fasindelning av bebyggelsen 
kring Hyllie mosse som Dösemarken relateras till samt kälkritiska aspekter kring 
bl.a. detta. Därefter följer ett avsnitt som behandlar bebyggelsens kronologi på Dö-
semarken. Avsnittet innehåller en tolkning av lämningarnas inbördes kronologiska 
förhållande. Kronologiskt relateras bebyggelsen inom Dösemarken som nämnts till 
den övergripande fasindelning som gjorts av bebyggelsen kring Hyllie mosse (Brink 
2009b; samt till Brink 2009a för bebyggelsen från yngre mellanneolitikum). Denna 
fasindelning har gjorts med utgångspunkt i bebyggelsen från Almhov, några hundratal 
meter söder om Dösemarken (se figur 9 samt figur 2 i Brink 2009b för en översikt över 
läget för de olika platser kring Hyllie mosse som omtalas i texten). Här har den tätaste 
hus-/gårdsbebyggelsen i området undersökts, med flera samtida gårdar under en stor 
del av senneolitikum–äldsta bronsålder. Det bör framhållas att området mellan Döse-
marken och Almhov inte är undersökt och att det mycket väl kan innehålla ytterligare 
gårdslämningar. Det kan innebära att de båda lokalerna egentligen är delar av en enda 
stor, mer eller mindre sammanhängande bebyggelseenhet. Almhov har tolkats utgöra 
en bylämning som varit ett socialt och ekonomiskt dominerande centra under en stor 
del av framför allt senneolitikum. Det refereras generellt till Brink 2009b i hus- och 
gårdsjämförelsen under respektive fasavsnitt. Det gör det praktiskt att ha denna artikel 
till hands vid läsningen (artikeln finns i pdf-format på den medföljande CD-skivan). 
Det avslutande avsnittet fokuserar på det arkeobotaniska materialet och odlingens 
ekonomiska och sociala betydelse. Fokus i diskussionen i avsnitten som följer ligger 
därmed på de frågor som ställdes upp inför undersökningen.

Kring Hyllie mosse – faser och källkritik
De textavsnitt som följer här och som behandlar generella aspekter vad gäller fasindel-
ningen, hustypologi och källkritik kring ¹⁴C-datering av tätt liggande huslämningar 
har hämtats och delvis bearbetats från Brink 2009b (se även Brink 2010).

Fasindelningen av bebyggelselämningarna kring Hyllie mosse (ej Dösemarken) 
framgår av tabell 56. Fasindelningen i detta lokalområde relateras till den övergri-
pande indelning av senneolitikum–äldsta bronsålder som gjorts av Vandkilde 1996 
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(tabell 57). Fasindelningen av Dösemarkens bebyggelselämningar presenteras i tabell 
58 och kan ses på figur 110 och 111.

Fasindelningen i tabell 56 bygger på vad som uppfattas vara betydelsefulla be-
byggelseförändringar inom Almhov. Fasindelningen bygger inte på en indelning som 
gjorts på enskild hus- eller gårdsnivå, det vill säga det konstrueras inte en ny fas när 
ett nytt hus eller en ny gård byggts inom Almhov. Rytmen i hus- och gårdssekven-
serna skulle inte tillåta en sådan fasindelning med mindre än att varje gårdsläge inom 
Almhov fasindelades för sig. Fasindelningen är istället relaterad till vad som uppfattas 
som större händelser och förändringar i gårdslägenas gemensamma ”liv” på ett mer 
övergripande plan – när etableras flera gårdar, när börjar gårdar med mer än ett hus 
byggas och så vidare. Varje identifierad större händelse (fasskifte) i bebyggelsen har 
samtidigt varit en social händelse. De former för gemenskap och samverkan som ska-
pats har varit av social betydelse och påverkat relationerna mellan gårdarna på Almhov 
och även med grannarna. Fasindelningen har applicerats på övriga gårdar kring Hyllie 
mosse, och används alltså även här på bebyggelselämningarna inom Dösemarken. Ett 
sådant förfarande innebär att Almhov getts en bärande roll i tolkningen av händelse-
utvecklingen i området kring Hyllie mosse.

Huslämningarna inom Dösemarken har daterats radiometriskt och stratigrafiskt, 
och det är dessa dateringsunderlag som ligger till grund för placeringen av lämning-
arna enligt fasindelningen.

Tvåskeppiga långhus har en lång neolitisk (och mesolitisk) tradition och finns under 
hela senneolitikum och fram genom bronsålderns period I. Under bronsålderns period 
IB–II ersätts de successivt av de treskeppiga husen (Artursson 2005a:27). En gene-
rell typologisk utveckling av de tvåskeppiga långhusen under senneolitikum–äldre 
bronsålder period I kan skönjas genom att kortare och något enklare hus tenderar att 
vara äldre än de längre husen (Nielsen 1998 s. 16 ff.; Björhem & Magnusson Staaf 
2006:71, 139). Magnus Artursson (2005a:30f.) har i sin omfattande genomgång av 
hus från den här perioden konstaterat att det finns en tendens till att långhusen under 
SN I oftast har raka långsidor och raka eller lätt rundade gavlar medan det under SN 
II blir vanligare med rundare gavlar i en ände av huset. Under bronsålderns period I 
blir sedan den runda gavelformen allt vanligare och den finns ofta i husens båda ändar. 
Den sammantagna bilden är dock att variationen är tämligen stor. Det finns dessutom 

Tabell 56 Faserna med maximal utbredning i kalenderår (1 σ), ungefärliga BP-intervall och periodtillhö-

righet enligt tabell 57. Fas Ib–IV utgår helt från Almhov medan fas Ia och fas V bygger på dateringar från 

andra lokaler kring Hyllie mosse (dessa dateringar sträcker sig delvis utanför periodindelningen i tabell 

57). Fastillhörigheten för Dösemarkens bebyggelselämningar redovisas i tabell 58.

Fas Ia 2470–2200 BC ca 3900–3800 BP MN B–SN I

Fas Ib 2310–2030 BC ca 3800–3700 BP SN I

Fas II 2140–1910 BC ca 3700–3600 BP SN I(–SN II)

Fas IIIa 2130–1770 BC ca 3600–3500 BP SN I–SN II

Fas IIIb 1920–1640 BC ca 3500–3400 BP SN II–ÄBÅ per. IA

Fas IV 1880–1520 BC ca 3400–3300 BP SN II–ÄBÅ per. IB

Fas V 1680–1120 BC ca 3300–3000 BP ÄBÅ per. IA–ÄBÅ per. III

Tabell 57 Den kronologiska indelningen av senneolitikum–äldre bronsålder enligt Vandkilde 1996. 

Generationsberäkningen är hämtad från Rudebeck m.fl. 2001:38 där man räknar med fyra generationer 

per århundrade.

SN I 2350–1950 BC 16 generationer

SN II 1950–1700 BC 10 generationer

ÄBÅ per. IA 1700–1600 BC 4 generationer

ÄBÅ per. IB 1600–1500 BC 4 generationer
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en variation i storlek hos husen inom respektive period redan från början av senneoli-
tikum, även om spannet i husstorlekarna ökar från SN I (ca 75–200 m²) till SN II (ca 
75–300 m²). Artursson menar sammantaget att det inte är möjligt att konstruera en 
detaljerad modell för byggnadsutvecklingen i Skåne ännu, även om huvudlinjen med 
ökad storleksomfattning hos husen framstår som relativt tydlig.

Innan lämningarnas datering diskuteras skall övergripande källkritiska aspekter 
kring bevaringsförhållanden och ¹⁴C-datering beröras. Höjden där större delen av 
huslämningarna framkom innehöll en stor mängd anläggningar, framför allt stolphål 
(figur 11). En majoritet av stolphålen i husområdet framkom direkt vid avbaning. De 
var tydliga i plan och yttre förhållanden som ljus och markfuktighet var gynnsamma. 
Det skall poängtera att modern jordbruksverksamhet (framför allt plöjning) generellt 
gått hårt åt höjden. Plogspår urskiljdes över en stor del av den schaktade ytan vilket 
påverkat huslämningarna, inte minst har det påverkat bevaringsförhållanden för stolp-
hål i vägglinjer.

Stolphålsområdet är inte avgränsat åt väster då exploateringsområdet hade sin gräns 
här. Potentiellt finns ytterligare anläggningar bevarade i en zon ca 8–10 m västerut. 
Därefter kommer en ungefär lika bred zon innan kanten till Kalkbrottet nås. I denna 
zon har matjorden tagits bort, troligen i samband med arbeten inom Kalkbrottet. San-
nolikt har mindre anläggningar som t.ex. stolphål förstörts av den växtlighet som finns 
här. Möjligen kan spår av större anläggningar finnas kvar.

Inom höjden fanns flera stolphål som inte kunnat tolkas närmare avseende even-
tuell konstruktionstillhörighet. En majoritet av dessa grävdes ut och flera olika alter-
nativ till möjliga konstruktioner och/eller konstruktionsdetaljer i eller i anslutning 
till huslämningarna kontrollerades. Sannolikt har det funnits ensamstående stolpar 
och mindre konstruktioner i relativt stor utsträckning men som vi inte kan identifiera 
någon tydlig funktion för idag. Ett exempel är A44 men även A40, A41 och A48 skall 
nämnas även om de inte är daterade (figur 76 och 109). Arbetet med dessa stolphål 
och med huslämningarna har inneburit tolkningar och omtolkningar efter hand som 
arbetet med stolphålsområdet framskred. Detaljer i detta arbete framgår av fältbe-
skrivningarna över identifierade hus- och hägnadslämningar och av fältdagböckerna. 
De beskrivningar som finns i rapporten representerar den i det här sammanhanget 
slutgiltiga tolkningen av respektive huskonstruktion.

Generellt stämmer ¹⁴C-dateringar och stratigrafi väl överens inom Dösemarken, 
dvs. dateringsmetoderna kommer inte i konflikt med varandra när det gäller datering 
av enskilda konstruktionslämningar. Vad gäller ¹⁴C-dateringen av de enskilda kon-
struktionslämningarna finns ändå flera generella källkritiska aspekter att ha i åtanke. 
¹⁴C-dateringarna har utförts på träkol eller förkolnade sädeskorn som tagits fram från 
jordprover från den del av stolphålet där själva trästolpen bedöms ha stått. I de fall 
direkta stolpmärken inte kunnat urskiljas har provet tagits centralt i stolphålet, dvs. 
det råder osäkerhet kring exakt vilken fyllning provet tagits i. Förkolnat material som 
hamnat i denna sekundära fyllning (stolpmärket) bedöms komma från aktiviteter som 
kan kopplas till det enskilda husets konstruktion eller användningstid. Material som 
legat på golvet i huset har hamnat i denna del av stolphålet när stolpen tagits bort, 
förmultnat eller brunnit ned. En uppenbar källkritisk faktor då huslämningar legat 
tätt är att de daterade materialet kan komma från äldre hus eller aktiviteter på platsen 
(även yngre inblandning kan förekomma). Äldre material kan möjligen främst förvän-
tas i den primära fyllningen i stolphålet, dvs. det har följt med den jord man lagt runt 
stolpen då huset byggdes.

I de fall materialet bedömts tillhöra huset kvarstår dock frågan vilken del av dess 
användningstid det kommer från. Om husen städats regelbundet kan sädeskorn eller 
träkol hypotetiskt komma från en sen del av husets användningstid, men det kan gi-
vetvis inte beläggas med säkerhet. Dateringar gjorda på sädeskorn eller träkol (som ur-
sprungligen kommer från exempelvis en härd) kan representera vilken del som helst av 
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ett hus kanske 100-åriga användningstid. Dateringar av sädeskorn representerar sädes-
kornets ålder (skördeåret). När detta skördeår infallit i relation till när huset byggdes 
och till dess fortsatta brukningstid är som sagt inte möjligt att säkert avgöra. Om huset 
förstörts vet vi dessutom inte heller hur snabbt detta skedde efter det att det byggdes. 
För att ta reda på husets byggnadstidpunkt hade träkol från husets stolpar (de yttersta 
årsringarna) också ha behövt dateras (se Welinder 2009:130). ¹⁴C-dateringarnas kali-
breringsintervall är även så vida att om ett sädeskorns (från husets senare användnings-
tid) verkliga ålder ligger i dess nedre intervall så kan husets byggnadstid ändå mycket 
väl rymmas inom dateringens intervall (både med 1 och 2 sigma).

Ett annat osäkerhetsmoment är att konstruktionerna generellt endast har en ¹⁴C-
datering vilket ger ett statistiskt osäkert underlag. För ett statistiskt säkert underlag 
skulle 3–4 prover från respektive huslämning behövas (Lloyd-Smith 2001). En sådan 
strategi hade varit motiverad om syftet varit att göra ett försök att analysera hustypologi 
med hjälp av underlaget från Dösemarken (se t.ex. Artursson 2005a:31). Detta är dock 
inte avsikten här (se även Welinder 2009:127ff samt Eliasson & Kishonti 2007:337f 
för generella diskussioner gällande detta). Strategin med en ¹⁴C-datering per hus har 
använts på bred front inom bl.a. de stora projekten i Malmöområdet. Mycket tyder på 
att dateringarna generellt sett stämmer väl överens med husens förväntade ålder utifrån 
deras form/typ (se t.ex. Björhem & Magnusson Staaf 2006:bilaga; Friman 2008:44; 
Brink 2009b:165ff). Det gör att underlagen är användbara i en analys av bebyggelsen 
och dess förändring över tid.

Dessa källkritiska aspekter innebär sammantaget ändå att det finns risk att göra fel-
aktiga kopplingar mellan enskilda hus när det gäller deras inbördes kronologiska för-
hållande. En ¹⁴C-datering av ett hus där denna representerar den äldsta delen i husets 
användning eller dess byggnadstid kan felaktigt kopplas samman med ett hus med lik-
nande datering men där denna representerar husets yngsta användningstid. Likartade 
dateringar kan således representera generationsmässigt åtskilda hus. Det omvända kan 
också förekomma, det vill säga hus som hört samman kan skiljas åt genom olikartade 
dateringar. Dessa källkritiska problem är ofrånkomliga då ¹⁴C-dateringars centrum-
värden används i tolkningen av den kronologiska sekvensen på ett så tydligt sätt som 
här. När det i tolkningen av kronologin nedan talas om att hus byggs eller överges skall 
det förstås mot bakgrund av källkritiken ovan. Det skall betraktas som en möjlig tolk-
ning av hur bebyggelsen inom Dösemarken har sett ut och förändrats.

När man resonerar kring hus och gårdar tenderar man också att vilja se klara brott 
mellan husgenerationerna – först när samtliga hus tillhörande en gård rivs eller överges 
byggs nya hus. Så har sannolikt inte varit fallet (se Brink 2009b:170). Successiva för-
ändringar med överlappande husanvändning är dock svårt att fånga konkret.

I den fortsatta diskussionen kring bebyggelsen inom Dösemarken kommer beteck-
ning ”gårdsläge” att användas. Stig Welinder har för neolitikums och bronsålderns del 
gett begreppet ”gård” en lös definition: ”…ett bostadshus med en grupp människor som 
bedriver jordbruk som en väsentlig del av sin försörjning.” (Welinder 1998:126). Med 
beteckningen gårdsläge avses i detta sammanhang däremot inte hela gården, det vill 
säga inklusive aktivitetsytor, åkrar och så vidare utan endast den plats där gårdens hus 
identifierats.

Gårdarna på Dösemarken – fasindelning
Diskussionen i det här avsnittet fokuserar på de gårdslämningar som undersöktes inom 
Område I och som kunnat placeras in i faser enligt tabell 58. Det finns ett fåtal in-
tressanta fynd från Dösemarken som inte kunnat placeras in i någon fas, men som 
kort skall nämnas här. Inom förundersökningsområde C (området gick inte vidare till 
slutundersökning) i den östra delen av Dösemarken, ca 300–400 m öster om gårds-
lämningarna på höjden, påträffades en enkel skafthålsyxa i vad som tolkades som ett 
utkastlager i en tidigare våt miljö (Ifverson 2007:50). Vid en visning av Dösemarken 
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för allmänheten (vid en s.k. Arkeologiafton) hade en av besökarna med sig en liten, 
drygt decimeterlång, gulpatinerad, delvis skadad flintskära. Besökaren hade haft ett 
hus ca 200–250 m öster om Elinelunds gård, dvs. inne i det nuvarande koloni-/som-
marhusområdet. Fyndet hade han gjort där. Fynden av skafthålsyxan och skäran in-
dikerar att det sannolikt funnits ytterligare bebyggelselämningar kring Hyllie mosse 
utöver de som undersökts så här långt.

Två hus har inte placerats in i någon fas och diskuteras inte vidare. Det rör sig om 
de båda husen på Område II, hus 20 och hus 21, som inte daterats närmare.

Skelettgraven, A1671, är den enda anläggning som har en datering till fas Ia så som 
den definieras enligt tabell 56. Här har dock övriga, något äldre, konstruktioner också 
tillförts fasen. Det finns en datering till yngre mellanneolitikum från en anläggning, 
A23832, från den östra delen av området. Anläggningen har tolkats som en möjlig 
grav och har utifrån keramiken daterats till tidigneolitikum. Den behandlas därmed 
inte vidare här. De äldsta dateringarna från yngre mellanneolitikum har palissaden 
och hus 12. Dateringen av palissaden tyder på att den tillhör det absolut senaste skik-
tet av palissader i Sydskandinavien (Brink 2009a:257). Utifrån ¹⁴C-dateringarna kan 
palissaden och hus 12 ha varit samtidiga. Hus 12 tycks i sådana fall legat utanför palis-
saden även om palissadens eventuella fortsatta sträckning västerut inte är känd. Det 
fanns indikationer på att palissaden brunnit. Om så skett vet vi inte hur långt efter 
bygget det skett. Kanske har den varit nedbränd när hus 10 byggs men viss samtidighet 
kan inte uteslutas, varken utifrån ¹⁴C-dateringarna eller på rumsliga grunder. Om den 
unga kvinnan i skelettgraven har koppling till hus 10 är mer osäkert. ¹⁴C-dateringarna 
från skelettgraven indikerar att den är något senare, från övergången mellan yngre 
mellanneolitikum och senneolitikum. Det kan därmed ha funnits (eller finns) närlig-
gande huslämningar som antingen ligger utanför undersökningsområdet alternativt 
inte kunnat identifieras i slutundersökningsschakten. Möjligheten finns också att om-
rådet inte använts för bebyggelse under en tid, men en generell bild från Malmöom-
rådet är ändå att stridsyxekulturens gravar ligger i anslutning till bebyggelsen (Brink 
2009a:293ff., 348ff.).

Hus 12 och hus 10 tillhör bland de äldsta huslämningarna från yngre mellanneo-
litikum kring Hyllie mosse. Dateringar från huslämningar till det här tidskiktet finns 
även från Almhov och Vintrie IP (Brink 2009a:102ff., 272ff.). Dateringar finns även 
från Elinelund 2B men här är det mer osäkert om de representerar husens ålder. Går-
darna kring Hyllie mosse tycks utifrån husens storlek och utseende att döma generellt 
ha varit relativt lika i storlek.

Elinelund 2A samt Vintrie 20:1 & 20:59 har bebyggelselämningar som uti-
från dateringarna kan ha varit samtidig med skelettgraven på Dösemarken (Brink 
2009b:186ff.). Tre gårdar kan därmed ha legat relativt nära varandra på den västra/
södra sidan om Hyllie mosse under den här tiden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att huslämningarna inom Dösemarken 
tillhör den tidigaste bebyggelsen som kan kopplas till den framväxande stridsyxekul-
turen i Malmöområdet. Bebyggelsen här har dessutom en nära kronologisk och rums-
lig koppling till palissadtraditionen som dock tycks upphöra kring 2500 BC (Brink 

Tabell 58 Fas- och periodtillhörighet för bebyggelselämningarna inom Dösemarken enligt tabell 56 

och 57.

Fas Ia Palissad, hus 12, (A23832), hus 10, skelettgrav MN B–SN I

Fas Ib Hägnad, hus 7, (A44) SN I

Fas II Hus 33, hus 41 SN I(–SN II)

Fas IIIa Hus 40, hus 39, (A25198), hus 6, hus 35 med A43 SN I–SN II

Fas IIIb Hus 34, hus 31, hus 5, hus 1 SN II–ÄBÅ per. IA

Fas IV (Hus 27) SN II–ÄBÅ per. IB

Fas V - ÄBÅ per. IA–ÄBÅ per. III
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2009a:257). Bebyggelsen inom Dösemarken fortsätter däremot åtskilliga århundraden 
till.

Under fas Ib byggs hus 7 och hägnad 1 (figur 112). Utifrån ¹⁴C-dateringarna tolkas 
dessa konstruktioner höra samman. Eventuellt kan stolpkonstruktionen A44 höra till 
hus 7. Det går däremot inte med säkerhet att tolka bebyggelsen som obruten från fas 
Ia då tidsskillnaden mellan skelettgraven och hus 7 är så pass stor att kontinuitet inte 
säkert kan antas. Däremot kan skelettgravens läge mycket väl ha varit känt när hägnad 
1 och hus 7 byggs. Några säkra spår efter högfyllning eller någon annan typ av grav-
markering kunde inte påvisas, men kan mycket väl ha funnits.

Ett fåtal mer eller mindre säkra senneolitiska hägnadsrester har undersökts i sydli-
gaste Sverige. Vid Elinelund 2B (figur 9) undersöktes ett gårdsläge där en hägnadsrest 
daterades till senneolitikum (Sarnäs & Nord Paulsson 2001; Brink 2009a:130ff.; Brink 
2009b:188f.). Hägnaden tolkas ha inhägnat en mindre yta i anslutning till ett hus. 
Den skiljer sig därmed från Dösemarkens hägnad genom att den senare inte hägnar 
in en yta utan snarare tycks ha fungerat som en avskärmning åt ett håll (norrut). 
Vid Stora Herrestad öster om Ystad i södra Skåne undersöktes delar av en troligen 
omfattande hägnadsrest (Andersson 1998; Artursson 2005a:23). Här kunde stolphål 
efter en hägnad följas längs en sträcka av 110 m. Dess datering har diskuterats i flera 
sammanhang, och den har bl.a. föreslagits vara rester av en mellanneolitisk palissad 
(Svensson 2002:45; Thörn 2007:94f.; se även Brink 2009a:31). I anslutning till häg-
naden låg däremot stolpstrukturer som tolkats som tvåskeppiga senneolitiska hus. En 
¹⁴C-datering av en härd eller grop som överlagrade ett av stolphålen tyder på en kro-
nologisk hemvist för hägnaden i slutet av senneolitikum–äldsta bronsålder (Andersson 
1998:39; Artursson 2005a:23). Husen som låg i anslutning till hägnaden var tämligen 
små och oregelbundna och det har diskuterats om det verkligen rör sig om hus eller om 
det istället är delar av hägnadskonstruktionen (Artursson 2005a:23). Endast ca 100 
m norr om hägnaden har dock ett par senneolitiska hus undersökts vid Piledal. Ett av 
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Figur 112 Hus 7, A44 och hägnad 1. 

Skala 1:200.



Undersökningsresultat 191

husen här har varit över 30 m långt (Artursson 2005a:22). Från Stora Herrestad och 
Piledal finns alltså en möjlig parallell till Dösemarken vad gäller förhållandet mellan 
hägnad och hus från senneolitikum–äldsta bronsålder. Vid Öllsjö i nordöstra Skåne 
har hägnadsrester undersökts i anslutning till senneolitiska hus. Hägnaderna har dock 
inte daterats (Edring 2011:98f.).

Under den här fasen etableras bebyggelsen på bred front kring Hyllie mosse. Gårdar 
har funnits på Elinelund 2A, Elinelund 2B, Vintrie IP och Bunkeflo. Gården på Dö-
semarken framstår däremot som en av de största kring Hyllie mosse. Hus 7 har varit 
24 m långt och hägnaden förstärker intrycket av en manifest gård. På Almhov finns 
två gårdar där en möjligen har ett hus, hus 21, i samma storlek som hus 7 (Brink 
2009b:167). Dösemarken verkar därmed ha en framskjuten position i området under 
den här tiden, en position som dock tämligen snart övertas av Almhov. Den mer 
omfattande etableringen av bebyggelse kring mossen kan erbjuda en förklaring till 
hägnaden vid Dösemarken. Denna kan avspegla en ökad reglering av det relativt tätt-
bebyggda landskapet. Gården på Dösemarken har som en av de mest framträdande 
tydligare manifesterar sin plats i området.

Gårdsläget på höjden tycks ha övergivits i slutet av fas Ib eller i början av fas II. 
Under fas II återfinns bebyggelsen längre österut inom Dösemarken.

Under fas II byggs två hus i den östra delen av området. Hus 33 och hus 41. Hus 
33 kan av ¹⁴C-dateringen att döma vara något äldre än hus 41. Dess ringa storlek 
talar däremot snarare för att det rör sig om ett mindre hus tillhörande hus 41, dvs. det 
rör sig om lämningarna efter en gård med långhus och tillhörande uthus/ekonomi-
byggnad. Det arkeobotaniska materialet ger ingen ledtråd i frågan. Det kan jämföras 
med Almhov och Vintrie IP där det under fas II också har funnits gårdar med lång-
hus och tillhörande ekonomibyggnad under den här tiden (Brink 2009b:181f., 189f.). 
Husen på Dösemarken är dock betydligt mindre än de största husen på Almhovsgår-
darna. Även på Bunkeflo finns en gård med ett större hus än på Dösemarken (Brink 
2009b:192, 201).

Under en tidig del av fas IIIa byggs hus 40 i den östligaste delen av området. Hus 
39 är inte ¹⁴C-daterat men tolkas utifrån sitt läge och sin likhet med hus 40 ingå i en 
gård tillsammans med detta hus. Baserat på analysen av det arkeobotaniska materialet 
har hus 40 tolkats utgöra ett bostadshus medan hus 39 inte innehöll någon förkolnat 
säd (Gustafsson 2011). Hus 39 kan därmed ha fungerat som uthus/ekonomibyggnad. 
Huslämningarna låg båda när schaktkanten vilket gör att de inte säkert är kompletta. 

Figur 113 Situationsbild visande hus 7 

och hägnad 1. Illustration: Krister Kàm 

Tayanin. 



192 Dösemarken – Limhamn 155:501

Om den dokumenterade storleken stämmer rör det sig om en tämligen liten gård sett 
till husstorleken. Husen tolkas representera en kort flytt av gårdsläget från fas II. No-
terbart är att det i ett par gropar daterade till järnålder, A28619 och A26642, fanns 
keramikskärvor som med viss försiktighet bedömts som senneolitiska. Groparna låg 
norr om hus 39 och indikerar ett aktivitetsområde mellan gårdens båda hus.

Ytterligare en ¹⁴C-datering till mitten av fas IIIa finns från stolphålet A25198. 
Stolphålet har dock tolkats vara äldre än senneolitikum.

Under mitten av fas IIIa återvänder bebyggelsen till den västra delen av området. 
Antingen rör det sig om en flytt av den östra gården eller så rör det sig om en ny/åter-
etablering. Det förra alternativet framstår som mest troligt då gårdsbebyggelsen i öster 
verkar upphöra samtidigt som hus 6 och hus 35 (med A43) byggs i väster. Hus 6 och 
hus 35 kan vara samtidiga utifrån ¹⁴C-dateringarna även om det inte är troligt sett till 
deras rumsliga relation. Hus 6 har en något äldre datering.

Under fas IIIa sker en tydlig expansion inom Almhov. Det kan ha funnits sex 
samtidiga gårdar här under den här tiden (Brink 2009b:182f.). På Almhov finns det 
gårdar med mycket stora hus. Husen har varit över 30 m långa, dvs. betydligt större 
än hus 6. Hus 6 kan närmast jämföras med det samtidiga hus 31 på Bunkeflo i storlek 
medan gårdarna på Elinelund 2B och Vintrie IP har haft något mindre hus (Brink 
2009b:192f.). Hus 35 har inte avgränsats västerut så storleken på detta hus är inte känt.

Fas IIIb representeras av fyra huslämningar – hus 34, hus 31, hus 5 och hus 1 – vars 
¹⁴C-dateringar indikerar att nya hus kan ha byggts med jämna intervall under loppet 
av fasen. Husens rumsliga relation utesluter inte att det närmast äldre huset stått kvar 
när det nya byggts.

Hus 34 har en datering som motsvarar övergången fas IIIa–IIIb. Hus 34 är ett 
av endast två hus kring Hyllie mosse med försänkt golv. På Almhov hade det absolut 
största huset kring mossen, hus 29, också ett försänkt golv. Hus 29 har varit 35 m långt 
och daterades till en sen del av fas IIIa utifrån rumsliga iakttagelser i kombination med 
¹⁴C-dateringar av två tillhörande småhus (Brink 2009b:173). ¹⁴C-dateringen av hus 34 
på Dösemarken stämmer tämligen väl överens med denna datering. Det tycks således 
som det under sen fas IIIa–tidig fas IIIb finns en tradition att anlägga försänkta golv i 
husen väster om Hyllie mosse. Hus 34 är dock med sina 20 m betydligt mindre än hus 
29 på Almhov. Det verkar inte heller ha funnits tillhörande småhus på Dösemarken. 
Under fas IIIb kan generellt inte något hus på Dösemarken mäta sig med de stora 
gårdarna på Almhov som framstår som manifesta både till husstorlek och antal (Brink 
2009b:183f.). Öster om Hyllie mosse, på Bunkeflo, finns ett stort hus, hus 3, som 
kan mäta sig med Almhovshusen i storlek. Även här finns alltså en gård som framstår 
som betydligt större än gården på Dösemarken under en tidig del av fas IIIb (Brink 
2009b:192f.). Bunkeflohuset kan hypotetiskt ha stått kvar in i fas IV. Under resterande 
del av fas IIIb är det i övrigt endast Almhov och Dösemarken som har bebyggelsespår. 
Fas IIIb är den sista fasen med tydliga bebyggelselämningar inom Dösemarken.

Under fas IV ses inte längre någon tydlig bebyggelse inom Dösemarken. En ¹⁴C-
datering på träkol från hus 27 (daterat till förromersk järnålder) från den östra delen av 
Område I indikerar aktivitet under äldsta bronsålder. Att bebyggelsen tycks upphöra 
under den här fasen följer det generella mönstret med en minskande bosättningsinten-
sitet kring Hyllie mosse. Endast Almhov och Vintrie IP, där bebyggelsen återkommer, 
har gårdslämningar under den här fasen även om Bunkeflo inte kan uteslutas (Brink 
2009b:184ff.). 

Fas V markerar det treskeppiga husets inträde. Tydligast ses detta på Elinelund 2A, 
men även Torkelstoften har ett hus från den här fasen (Brink 2009b:187ff.).

Odling på Dösemarken
Tidigare undersökningar av bebyggelselämningar kring Hyllie mosse har visat att det 
funnits variation i valet av grödor mellan gårdarna i området (Brink 2009b; se även 
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Brink 2010). Denna variation tolkas ha varit av både ekonomisk och social betydelse. I 
det här avsnittet relateras resultaten av den arkeobotaniska analysen av materialet från 
Dösemarken (Gustafsson 2011) till tidigare undersökningar av odling, främst kring 
Hyllie mosse. När det gäller den mer detaljerade bilden av odlingsteknik, odlingssys-
tem och skördeteknik m.m. hänvisas till diskussionen i Gustafsson 2011 samt Brink 
2009b.

Stefan Gustafssons analys av materialet från Dösemarken tyder på en varierad 
odling som kan tolkas bero på olika tradition, kontaktytor och samhällelig position. 
Det har däremot inte gått att urskilja en enskild gård som utifrån det arkeobotaniska 
materialet skulle ha haft en högre social position (Gustafsson 2011).

Bland husen från fas Ia fanns det endast ett litet material från hus 10. Emmer-/
speltvete var det enda identifierade sädesslaget, vilket inte avviker från den generella 
bilden från Malmöområdet (Brink 2009a:284). För övriga faser stämmer resultatet 
av den arkeobotaniska analysen tämligen väl in i en jämförelse med övrig bebyggelse 
kring Hyllie mosse. Gårdarna på Dösemarken framstår som tämligen ”vanliga” sett 
till husstorlek under hela den studerade perioden. Undantaget är möjligen hus 7 med 
hägnaden som under fas Ib framstår som en av de större kring Hyllie mosse. Materia-
let med både vete och korn kan jämföras med hus 21 på Almhov från samma fas som 
också uppvisar en varierad odling med både vete och kornsorter. Detsamma gäller hus 
24 på Bunkeflo (Brink 2009b:171, tabell 3, 191). I övrigt ger gårdarna intryck av att 
inta en underordnad ställning gentemot framför allt Almhov sett till husstorlekarna. 
På Almhov uppvisar gårdarna en variationsrikedom i odlingen som är mest tydlig 
under fas IIIa–b, något som kan ha varit socialt betydelsefullt gentemot andra gårdar 
i området med mindre variation. Variationen finns dock även på gårdarna inom Dö-
semarken under den här perioden.

De kustnära gårdarna (järnålder)
De lämningar på Dösemarken som kan dateras till järnåldern kan delas in i ett antal 
faser (figur 113 samt tabell 59). Dessa ska ses som huvudsakliga faser som omfattar 
majoriteten av de daterade lämningarna. Det innebär att det kan ha funnits aktiviteter 
i området även vid andra tider. Faserna sammanfaller till stor del med de bebyggelse-
faser som diskuterats ovan i husavsnittet, men avviker i någon mån från dessa. Detta 
kan delvis förklaras med att de olika dateringsmetoder som använts ger något skilda 
resultat, men kan förmodligen också kopplas till att vissa gårdar endast representeras 
av gropar i materialet och därför inte är med i husavsnittet. De dateringsmetoder som 
använts är ¹⁴C-analyser och typologiska dateringar av fynd och anläggningstyper. 
Som nämnts ovan är hustyp B i detta material daterat med ¹⁴C-analyser till en något 
senare period än vad som tidigare varit fallet. Hus från den förväntade perioden, 200 
f.Kr.–200 e.Kr., saknas i materialet. Däremot har en rad gropar daterats till denna 
period, med både ¹⁴C- och keramikdateringar.

I tabell 59 är endast relativt säkert daterade anläggningar med och endast sådana 
dateringar som omfattar en period eller skiftet mellan två perioder. Mer allmänna da-

Tabell 59 Järnålderslämningarna indelade i faser.

1 Skiftet ÄBÅ/FRJÅ Hus 9, hus 28 

2 FRJÅ Hus 16, hus 26, hus 27, hus 38, hus 30, hus 24, hus 18, hus 25, hus 4,  

  stolpbod 32, hus A55, grop A22385, grop A20672

3 FRJÅ/ÄRJÅ Grop A20057, grop A29408, grop A18501, grop A13091, grop A20502

4 ÄRJÅ/YRJÅ Grop A21965, grop A201034, grop A3975, grop A12546

5 YRJÅ Hus 3, hus 22, hus 23, hägnad A43, stolpbod 29, grophus 201004

6 VT Hus 19, hus 2
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teringar till äldre järnålder och liknande har inte tagits med i tabellen men finns med 
i diskussionen nedan.

Frågorna i undersökningsplanen för Dösemarken bygger på den tidigare kunskap 
som finns om främst bebyggelsen och bebyggelseutvecklingen under järnålder i områ-
det. Detta är ett resultat av de många undersökningar som gjorts i området och som 
resulterat i ett antal syntetiserande publikationer (exempelvis Björhem & Magnus-
son Staaf 2006; Friman 2008; Högberg, Nilsson & Skoglund 2009). Frågorna som 
ställs till materialet berör bebyggelseutvecklingen kring yngre romersk järnålder. Öster 
om Hyllie mosse, i den så kallade Mellanbyn, avvecklades bebyggelsen under denna 
period, och frågan är om även bebyggelsen väster om mossen, dvs. på Dösemarken, 
följde detta mönster eller om den avvek på något sätt. En annan fråga rör jämförelsen 
mellan Dösemarkens bebyggelse och den i Mellanbyn där det fanns hustyp B-hus som 
var mycket långa, samt om bruket att deponera metallföremål i sättningslager i äldre 
gropsystem som är känt från Mellanbyn även förekom på Dösemarken. En fråga gäller 
även den vikingatida bebyggelsen. En grop från förundersökningen med vikingatida 
eller tidig medeltida keramik föranledde en fråga om det funnits en permanent bebyg-
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gelse på platsen under vikingatid/tidig medeltid eller om det rörde sig om mer tillfäl-
liga aktiviteter.

Dessa frågor kan nu besvaras. Man bodde kvar något längre på den västra sidan av 
Hyllie mosse jämfört med den östra. Bebyggelsen på Dösemarken avvecklades också, 
men man stannade kvar i detta kustnära läge längre. Möjligen var det en ganska perifer 
gård som låg där vid denna tid, där man höll kvar vid ett traditionellt sätt att bygga 
hus och stannade i ett läge som andra vid denna tid övergav. Dösemarkens bebyggelse 
var inte heller av samma karaktär som i Mellanbyn. De riktigt långa husen saknas 
i materialet och deponerade metallföremål har inte framkommit i undersökningen. 
Den vikingatida aktiviteten på Dösemarken var mer substantiell än först anades. Ett 
eller möjligen två hus kan dateras till perioden och tyder på en permanent bebyggelse 
på platsen under denna tid.

Detta är kortfattade svar på de frågor som ställdes i undersökningsplanen. De ut-
vecklas vidare nedan.

Den äldsta fasen av järnåldersbebyggelsen på platsen inleddes förmodligen redan 
under föregående period, yngre bronsålder, att döma av de ¹⁴C-dateringar som ge-
nomfördes på material från två av de treskeppiga långhusen. Typologiskt motsvarar 
de två husen husfas A vilket vanligen innebär en datering till den äldre delen av för-
romersk järnålder. Dessa ¹⁴C-dateringar kan dock endast med två sigma sträckas till 
att omfatta inledningen av förromersk järnålder. Det är troligare att husen uppfördes 
redan under slutet av yngre bronsålder. Husen bör ändå som inte ses som en separat 
bronsåldersfas, utan ska snarare betraktas som en inledning på den äldre järnålders-
bebyggelse som senare under förromersk järnålder blev mer intensiv. Avsaknaden av 
gropar och fyndmaterial daterade till yngre bronsålder stärker denna uppfattning. Det 
finns exempelvis ingen rabbad keramik i fyndmaterialet från Dösemarken.

Man bosatte sig i denna inledande fas centralt i Område I, i sluttningen ner från 
den svaga förhöjningen i väster. Troligen har det inte funnits några bosättningar på 
platsen under större delen av bronsålder. När man nu återvände till platsen kan det ha 
funnits stora obebyggda ytor på platsen. Trots detta byggdes de två husen, som kan ha 
stått på platsen samtidigt, ganska nära varandra. Det var endast 27 mellan dem. Husen 
kan ha varit av något olika karaktär, då stolparna stod olika tätt i innerkonstruktionen. 
Kanske var de hus med olika funktioner som hörde till samma gård. Denna inledande 
fas har inte lämnat fler spår, i form av gropar eller annat. Det finns heller inget i fynd-
materialet som tyder på någon intensiv bosättning från denna period.

Under förromersk järnålder byggde man hus spridda över en stor del av under-
sökningsytan. Hus uppfördes i samma område som tidigare, dvs. i sluttningen ner 
från förhöjningen i väster, men också uppe på denna förhöjning, mer centralt, i söder 
samt i sydost på Område I, på Område IV samt på Område II. Förutsatt att de var 
ungefärligen samtida låg husen förhållandevis jämt spridda över ytan, med ett femtio-
tal meter mellan, förutom uppe på den låga kullen i väster där husen låg tätare, med 
omkring 15–25 meters mellanrum. Alla hus var dock troligen inte samtida. Möjligen 
var det flera generationer av hus som flyttats en bit från det äldre gårdsläget. Detta är 
kanske det mest troliga, åtminstone vad gäller husen på höjden. Den relativt jämna 
spridningen över ytan ger intrycket att bosättningarna som var samtida var rumsligt 
ordnade i förhållande till varandra och att husen hade gårdstomter knutna till sig. 
Ett ca 100 m långt glapp mellan gårdarna sammanföll med de lägre liggande delarna 
av Område I i sydöst där det även fanns mindre våtmarker. Man har uppenbarligen 
undvikit att bosätta sig just där. I övrigt tycks stora delar av ytan ha använts. Detta 
stämmer överens med hur man tänker sig att samhället var organiserat under denna 
tid. Den enskilda gården var den ekonomiska grunden men människorna samverkade 
i samfälligheter om odling och boskap. Landskapet anses ha varit fullkoloniserat. Man 
odlade och höll boskap i ett flexibelt system, där åkrarna inte var fasta. Däremot var 
bosättningarna stabila. Nybyggen skedde främst av sociala skäl (Björhem & Skoglund 
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2009:40,47). Resultaten från Dösemarken visar på att man odlade skalkorn och att 
nöt varit den viktigaste djurarten, följd av häst och därefter får/get. Svin utgjorde en 
marginell del av födodjuren. 

Vid denna tid fanns andra bosättningar i området. Flera klungor av hus låg kring 
Hyllie mosse, i tillägg till mer solitärt belägna hus. Människorna i husen på Dösemar-
ken hörde till de västligaste bosättningarna närmast kusten, men de var inte ensamma 
om att bo där.

Husen på Dösemarken uppvisade viss variation i storlek och framför allt i längd. 
Hus 24, 26 och A55 samt fyrstolpsboden hus 32 var under 7 m långa och kan betraktas 
som riktigt små hus. I den indelning av husen från denna period som gjorts i projektet 
Citytunneln kategoriseras hus i denna storleksordning som pyttehus. De tolkas som 
små ekonomibyggnader t.ex. förråd och hus för verksamheter som inte lämnat några 
spår (Welinder 2009:117f). Hus 25, 18 och 27 var längre men dock endast mellan 9 
och 14 m. Det gör att de kan kategoriseras som småhus i enlighet med uppdelningen i 
Citytunnelprojektet där denna typ av hus tolkas som både bostadshus och som ekono-
mibyggnader (Welinder 2009:117f). Hus 38, 30 och 4 var mellan 14 och 22 m långa 
och kan betraktas som mellanhus enligt samma indelning. I Citytunnelprojektet har 
dessa hus tolkats som gårdshus med plats för både människor och boskap, bostadshus 
samt ekonomibyggnader (Welinder 2009:117f). De riktigt långa husen som i Citytun-
nelprojektet var över 30 m långa saknades på Dösemarken. Man kan sålunda tänka 
sig att det fanns hus med olika funktioner bland husen, men storleksvariationen kan 
också tolkas som att det fanns en social skiktning mellan gårdarna (jmf. Björhem & 
Skoglund 2009:44).

Huvuddelen av den förromerska bebyggelsen på Dösemarken har dateringar som 
placerar denna fas i det som kallas husfas A, dvs. första delen av förromersk järnålder. 
Förutom husen var det fanns gropar med tydliga dateringar till perioden. Ett fler-
tal gropar innehöll askslagg, som förekom i tydligt daterade gropar från förromersk 
järnålder, men även från romersk järnålder. Det har tidigare föreslagits att askslagg 
indikerar någon form av hantverk och så var möjligen fallet även här. Det är dock svårt 
att säga vilken typ av hantverk och var det ägt rum. Det har tidigare konstaterats att 
askslagg kan spridas i fyllningarna i anläggningar över ett större område utan att man 
kunnat knyta slaggen till något specifikt hantverk (Olsson 2007). Även i detta fall kan 
slaggen ha legat spridd på markytan eller i det översta skiktet av matjord i ett större 
område, och på så sätt hamnat i ett flertal gropar från perioden. Dock kan sägas att 
slaggen på Dösemarken var koncentrerad till det centrala området av Område I där de 
flesta husen från perioden varit belägna. 

Under perioden var bebyggelsen spridd i ett i det närmaste fullkoloniserat land-
skap, även i kustbygden. På södra sidan av Hyllie mosse etablerades en närmast bylik 
bebyggelse i Mellanbyn under 300-talet f.Kr. (Björhem & Skoglund 2009:47). De tätt 
liggande husen från husfas A på Dösemarken var således en del av detta fullkolonise-
rade landskap. Men under den senare delen av perioden var det möjligen något färre 
som bodde på Dösemarken. Det är bara hus 4 som har en datering i den senare delen 
av förromersk järnålder. Husets karaktär gör att det dock har mycket gemensamt med 
de tidigare husen. Någon har byggt sitt hus i den äldre traditionen, trots att man på 
andra platser börjat bygga hus enligt det utseende som karaktäriserar det vi kallar 
husfas B. Men som nämnts tidigare finns inga husdateringar på Dösemarken från det 
som vanligen motsvarar husfas B. Däremot finns ett antal gropar som genom fynd 
av keramik kan dateras till denna period, dvs. århundradena kring år 0. I ett fall är 
det dock en ¹⁴C-datering som placerar gropen i denna fas. Dessa gropar var belägna i 
några av de områden inom Område I där de förromerska husen tidigare legat, på den 
lilla förhöjningen i väster, i sluttningen nedanför denna förhöjning samt i den sydöstra 
delen av området.
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Dessa gropar från skiftet mellan förromersk och äldre romersk järnålder har haft 
varierande funktioner och tyder på att det funnits bosättningar i närheten. Vi har 
dock inte funnit några hus i närheten som kan dateras till denna period, vare sig med 
¹⁴C eller typologiskt. De enda husen som typologiskt kan placeras i husfas B låg på 
Område II, 365 m från den närmaste av dessa gropar. Och de husen har fått senare 
¹⁴C-dateringar. Detta är ett problem som inte lösts. Om hus med täta väggstolpar 
legat i området vid groparna på Område I bör de ha upptäckts vid undersökningen. 
Kanske är det ett dateringsproblem. Hörde groparna på Område I till den bebyggelse 
som fanns i närheten har groparna fått för sena dateringar eller husen för tidiga. Detta 
är dock inte troligt då två olika dateringsmetoder visar på samma mönster, 14C-analys 
och typologisk analys av fynd. 

Husfas B kännetecknas av att gårdarna inledningsvis låg med 300–500 m mellan-
rum och senare med 200 m mellanrum (Björhem & Skoglund 2009:45). Det är således 
inte otänkbart att det funnits ett gårdsläge på Område I och ett på Område II under 
denna period. Men det är inte säkerställt att de var samtida. 

Efter år 0 expanderade och omorganiserades bebyggelsen i Mellanbyn på andra 
sidan Hyllie mosse. I den norra delen av bosättningen byggdes en storgård. Detta sätts 
i samband med framväxten av en bondeelit på platsen (Friman 2008:132ff). Samtidigt 
har man tidigare sett att bebyggelsefrekvensen i kustområdet gick ner under de sista 
århundradena f.Kr. och endast några smågårdar blev kvar. Under 100-talet e.Kr. har 
man trott att bebyggelsen upphörde helt i området (Björhem & Skoglund 2009:47, 
54). Detta stämmer inte med resultaten från Dösemarken. Där fanns lämningar som 
daterats till äldre romersk järnålder och yngre romersk järnålder på Område II och ett 
par gropar på Område I indikerar bosättningar även där. På Område II fanns också 
det gårdsläge representerat av ett par generationer av hus och tillhörande hägnad som 
typologiskt kan placeras i husfas B. Den yngsta dateringen av denna husfas har tidi-
gare varit några årtionden in i 200-talet e.Kr. (Björhem 2006:95). De ¹⁴C-dateringar 
som gjorts på material från husen och grophuset på Område II pekar dock mot en 
datering i yngre romersk järnålder. Gropar vid huset och grophuset har dock med 
samma metod daterats till skiftet äldre romersk–yngre romersk järnålder och tycks 
därmed vara något äldre. Även keramik som påträffats i grophuset och i en grop invid 
pekar mot en datering till äldre romersk järnålder, så området verkar ha nyttjats även 
under den egentliga husfas B. Groparna på Område I, daterade genom keramikfynd 
i fyllningen, kan ha varit samtida med groparna på Område II. Området var således 
inte övergivet vid denna tid. Område II beboddes under yngre romersk järnålder av 
människor som byggde sina hus med något ålderdomliga drag för perioden. Detta kan 
således ha varit den sista utposten av den äldre traditionen, i marginaliserat läge längst 
ut mot kusten. 

Det arkeobotaniska materialet från husen och några av groparna visar att man 
odlat skalkorn vilket var den vanligaste grödan under järnålder, men även att man 
odlat bröd-/kubbvete. Man känner sedan tidigare till att vissa, mer välbeställda, gårdar 
odlade mer än bara korn, bland annat vete av olika slag. Detta gör gården på Område 
II på Dösemarken något ovanlig. 

I jämförelse med gårdarna i Mellanbyn under husfas B ger lämningarna på Döse-
marken från denna period och den efterföljande yngre romersk järnålder ändå ett mo-
derat intryck, trots odlingen av vete. Människorna som bodde här var inte välbeställda 
på samma sätt som de som tolkats som en bondeelit i Mellanbyn. På Dösemarken 
fanns inga riktigt långa hus och man genomförde inga metalldeponeringar i äldre 
gropsystem. Snarare var man en tillbakablickande befolkning med som byggde sina 
hus i en äldre byggnadsstil och som dröjde kvar i ett område som andra lämnat. 

Efter detta finns inga tecken på bosättningar i området förrän långt senare.
Den sista fasen i undersökningen kan dateras till vikingatid. Som nämnts ovan var 

en grop med keramik från vikingatid eller tidig medeltid känd i området sedan tidiga-
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re. Två huslämningar på Område II och IV kan dateras till vikingatid, hus 2 dock med 
stor tveksamhet till vendel–vikingatid. Hus 19 på Område IV daterades ¹⁴C-analys 
till sen vikingatid. Man tycks sålunda åter ha bebyggt området i sen vikingatid. Detta 
stämmer delvis överens med att kustbygden återbebyggdes under det som benämnts 
husfas D, dvs. 700–900 e.Kr. Till Dösemarken återkom man först något senare.
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Utvärdering

I kapitlet utvärderas de arkeologiska resultaten i förhållande till frågeställningarna, 
samt de metoder med vilket det togs fram. Potentialen för vidare vetenskaplig bearbet-
ning kommenteras också.

Stora och små platser (tidigneolitikum–äldre mellanneolitikum)
Aktiviteter på Dösemarken under perioden tidigneolitikum och äldre mellanneoli-
tikum bör ha präglats av närheten till den stora grav- och samlingsplatsen Almhov. 
Därför är även frågorna i undersökningsplanen inriktade på förhållandet mellan små 
och stora platserna i landskapsrummet, där Dösemarken förmodades ha utgjort en av 
de små. Redan under utrednings- och förundersökningsskedet framfördes idén att det 
inte fanns spår av megalitgravar inom undersökningsområdet, trots namnet Dösemar-
ken. Detta kunde bekräftas av slutundersökningen. Lämningarna på Dösemarken kan 
således kategoriseras som en av de små platserna i förhållande till Almhov.

Efter förundersökningen fanns genom enstaka anläggningar kännedom om viss 
aktivitet under tidigneolitikum och äldre mellanneolitikum inom undersökningsom-
rådet. Inga hus hade dock framkommit, vilket föranledde frågor i undersöknings-
planen om organisationen av boplatser och landskapsrummet, samt förhållandet till 
rituellt präglade platser. Endast ett par hus från perioden kunde konstateras vid slut-
undersökningen. Dock kunde båda husen knytas till mer sammansatta miljöer med 
olika typer av anläggningar som inkluderar gropar med rituella nedläggningar och 
eventuellt gravar. Spridda mellan dessa miljöer fanns även enstaka gropar med rituella 
nedläggningar vilket visar att de rituella aktiviteterna kunde äga rum både direkt vid 
husen och på lite längre avstånd från bosättningen. Man kan även ha manifesterat 
gränser kring platser eller mellan områden i landskapet.

Lämningarna från denna period var sålunda spridda över undersökningsytan i 
större koncentrationer samt som enstaka anläggningar. De senare kan ha varit svåra att 
fånga upp i sökschakten vid förundersökningen och kan således ha funnits i ett större 
område än det slutundersökta. De undersökta anläggningarna var ändå tillräckliga för 
att kunna tolka den rumsliga organisationen. Större ytor där matjorden schaktas bort 
är således förutsättningen för att frågor som denna ska kunna besvaras.

En fråga som dock inte blev utredd var den om växtlighet i närheten av brunns-
området i den nordliga delen av Område II. Detta på grund av att brunnarna även 
utnyttjats under järnålder, vilket gjort lagerbilden något oklar.
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Nya relationer (yngre mellanneolitikum–äldsta bronsålder)
De frågor som ställdes upp inför undersökningen bedöms ha varit relevanta. Två av 
dem har inte behandlats vidare eftersom det inte framkom vare sig säkra gropar tillhö-
rande gårdarna eller ytterligare stridsyxegravar. När det gäller gårdsläget på den västra 
delen av Område I har undersökning visat att bebyggelsen på Dösemarken etablerats 
redan under den mellersta–yngre delen av yngre mellanneolitikum. Det är dock inte 
helt klarlagt om det finns en obruten kontinuitet genom senneolitikum, men det fram-
står som troligt. Undersökningen har även visat på en mer komplicerad dynamik i går-
darnas historia genom att det verkar ha förekommit mindre förflyttningar av gården 
under perioden. Man har flyttat österut inom området från höjden i väster och sedan 
tillbaka igen i ett senare skede. Detta förstärker bilden av enskilda familjers/personers 
beslut utifrån händelser och naturligtvis sett i relation till lokala maktförhållanden i 
området. ¹⁴C-dateringar och rumsliga analyser har tillsammans med de arkeobota-
niska analyserna gett ett kvalitativt underlag för vidare jämförelser. Dösemarken kan 
därmed sägas utgöra en viktig del i den vidare analysen och tolkningen av ett senneo-
litiskt gårdslandskap kring Hyllie mosse.

Generellt bör vikten av att undersöka stora sammanhängande ytor poängteras. 
Endast genom denna metod kan en mer detaljerad bild av bebyggelsens förändring 
och lokalisering, som den som t.ex. skett inom Dösemarken, fångas upp. Bebyggelse-
spåren kan vara få, som t.ex. inom den östra delen av Område I och tilläggsytan, vilket 
gör detta extra viktigt. Odlingens och grödornas betydelse som ekonomisk och social 
resurs är också viktig att hålla fortsatt fokus på. Genom bredare jämförelser kan det 
på sikt leda till möjligheter till en kvalitativ jämförelse både inom och mellan bygder 
i Sydskandinavien, där odlingen och valet av grödor kan peka på innovationer och 
kontaktytor utanför lokalsamhällena. Detta kan relateras till andra typer av företeelser 
i både lokala och regionala/överregionala jämförelser avseende social och ekonomisk 
ambition och förmåga.

De kustnära gårdarna (järnålder)
Järnålderslämningarna på Dösemarken uppvisade en större kronologisk spridning än 
väntat. Framförallt var bebyggelsen från den tidiga delen av förromersk järnålder ett 
oväntat inslag i materialet. Detta kan till stor del förklaras med att husen från denna 
period är svåra att finna och identifiera genom att dra sökschakt över en yta. Endast 
ett (hus 4) av de tretton förromerska husen var känt sedan förundersökningen. De är 
svåra att finna på grund av att husen var korta och inte hade några bevarade vägglinjer 
och att gårdslägena var spridda över ytan, utan några större koncentrationer av hus. I 
undersökningsplanen fanns inga direkta frågor som berör denna bebyggelsefas, varför 
den diskuteras i mer allmänna termer ovan. Den lokala utvecklingen och förhållan-
dena mellan husen diskuteras och bebyggelsen sätts in i sitt sammanhang i närområ-
det.

I undersökningsplanen ställs frågor som berör bebyggelsen som förväntades kunna 
dateras till skiftet mellan förromersk och romersk järnålder. Främst rör frågorna jäm-
förelser med Mellanbyn på östra sidan av Hyllie mosse på grund av att hus 3 vid 
förundersökningen antogs vara lika långt som de riktigt långa husen i Mellanbyn som 
tolkats som stormansgårdar. Hus 3 var dock inte så långt. Bebyggelsen på Dösemar-
ken kan snarare ha hört till en mindre bemedlad del av befolkningen som inte hade 
de materiella förutsättningarna att bygga riktigt långa hus och inte heller att deponera 
metallföremål i tidigare gropssystem. I stället kan de ha utgjort en tillbakablickande 
och i kustbygden kvardröjande grupp som byggde hus i en ålderdomlig stil. Här visar 
således undersökningen av Dösemarken att man trots de omfattande undersökningar 
som gjorts i området under senare år fortfarande kan nyansera de syntetiserande tolk-
ningar och mönster som nyligen publicerats.
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Figur 115 Skolelever i klass 6B från Al-

Salamah-skolan gräver anläggningar på 

Område II i Malmö Museers pedago-

giska verksamhet. Foto: Åsa Berggren.

Ett antal visningar av undersökningen genomfördes i samarbete med Malmö Museer 
och Limhamns Arkeologisällskap. Undersökningen visades för allmänheten på Arkeo-
logidagen samt vid en s.k. Arkeologiafton. Malmö Museers pedagogiska verksamhet 
riktad till skolklasser förlades också till undersökningen. Ca 200 skolelever besökte 
genom denna Dösemarken. På den medföljande CD-skivan finns en mer utförlig ge-
nomgång av den pedagogiska verksamhet som genomfördes i samarbete med Malmö 
Museer (Persson 2010). En grupp om ca 20 elever och två lärare från den närliggande 
Hyllie Park folkhögskola besökte också undersökningen.
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Under fältarbetet lades information om undersökning ut på Sydsvensk Arkeologi 
AB:s hemsida. Den lades ut i form av en dagbok som uppdaterades var 14:e dag. 

Undersökningen besöktes av kolleger från Sydsvensk Arkeologi AB och från Riks-
antikvarieämbetet, UV Syd.

Resultat från Dösemarken har presenterats genom föredrag för kolleger inom Syd-
svensk Arkeologi AB samt på ett möte mellan svenska och danska neolitikumforskare. 
Mötet arrangerades av Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds uni-
versitet och hölls i Stora Uppåkra 19–20 maj 2011. Den senneolitiska bebyggelsen 
inom Dösemarken har även presenterats vid en byarkeologisk temadag vid Institutio-
nen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds universitet, den 12 april 2012.
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Administrativa uppgifter

DÖSEMARKEN

Sydsvensk Arkeologi AB dnr: 107529

Länsstyrelsen i Skåne dnr: 431-73683-08

Datum för beslut: 2009-04-28

Projektnummer: 107529

Län: Skåne

Kommun: Malmö

Socken: Hyllie

Fastighet: Limhamn 155:501

Läge:  Ekonomiska kartan, blad 2c2d

Koordinatsystem: Malmö lokala

X koordinat: 16343,40

Y koordinat: 14617,80

Höjdsystem: Malmö lokala

M ö.h. 11–12,5 m ö.h.

Fältarbetstid: 20100412–20101019

Antal arbetsdagar: 114

Antal arkeologtimmar: 3352

Antal maskintimmar : 953

Exploateringsyta: ca 300 000 m2

Undersökningsområde: ca 67 000 m2

Undersökt yta: 48 816 m2

Projektledare: Åsa Berggren

Personal: Karin Blom, Kristian Brink (biträdande projektledare), Charlotte Fabech, 

 Karina Hammarstrand Dehman, Anna-Clara Johannisson, Elisabeth Rudebeck, 

 Ulf Sandén, Peter Skoglund och Ylva Wickberg

Styrgrupp: Åsa Berggren, Kristian Brink, Anders Edring (Sydsvensk Arkeologi AB) 

 och Björn Nilsson (Södertörns högskola)

Underkonsulter: Karlssons Entreprenad (maskiner) och Byggnadsmaskiner AB (etablering)

Uppdragsgivare: Elinegårds utvecklings AB

Tidigare undersökningar: Arkeologisk utredning 2005 (MK 281) 

 och arkeologisk förundersökning 2006 (MK 321)

Fynd:  Fynden förvaras vid Malmö Museer, 

 fyndnummer MMA15:300008–302272, 10003081–10003559

Dokumentationsmaterial: Arkivmaterial (ritningar, Intrasis-projekt) förvaras vid Malmö Museer,  

 arkivnummer S06:131

Kostnader, beslutade: 5 397 500 kr

Kostnader, faktiska: 5 317 000 kr
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DÖSEMARKEN TILLÄGGSYTAN

Sydsvensk Arkeologi AB dnr: 100084

Länsstyrelsen i Skåne dnr: 431-12795-10

Datum för beslut: 2010-10-19

Projektnummer: 100084

Län: Skåne

Kommun: Malmö

Socken: Hyllie

Fastighet: Limhamn 155:501

Läge:  Ekonomiska kartan, blad 2c2d

Koordinatsystem: Malmö lokala

X koordinat: 16272,50

Y koordinat: 14761,20

Höjdsystem: Malmö lokala

M ö.h. 12–12,5 m ö.h.

Fältarbetstid: 20101020–20101112

Antal arbetsdagar: 24

Antal arkeologtimmar: 360

Antal maskintimmar : 116

Exploateringsyta: ca 12 000 m2

Undersökningsområde: ca 5 000 m2

Undersökt yta: 4 495 m2

Projektledare: Åsa Berggren

Personal: Charlotte Fabech och Ulf Sandén

Styrgrupp: Åsa Berggren, Kristian Brink, Anders Edring (Sydsvensk Arkeologi AB)

 och Björn Nilsson (Södertörns högskola)

Underkonsulter: Karlssons Entreprenad (maskiner) och Byggnadsmaskiner AB (etablering)

Uppdragsgivare: Elinegårds utvecklings AB

Tidigare undersökningar: Arkeologisk förundersökning 2010 (Sydsvensk Arkeologi projekt 100057)

Fynd:  Magasinerades med Dösemarken (se ovan)

Dokumentationsmaterial: Arkiverades med Dösemarken (se ovan)

Kostnader, beslutade: 590 800 kr

Kostnader, faktiska: 560 285 kr





Sydsvensk Arkeologi AB rapportserie 2012
1. Fastigheten Kristianstad 4:4, Kristianstad stad, FU 2011, Christer Carlsson

2. Innerstaden 1:14 – Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun, FU 2011, Ingrid 

Gustin

3. Skanörs kyrka och kyrkogård, Skanör med Falsterbo socken, Vellinge kommun, FU 2004 och 

2005, Lars Salminen & Ingrid Gustin

4. Stallbyggnad vid Ugerups säteri, Köpinge socken, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson

5. Invändiga arbeten i Vä kyrka, Vä socken, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer Carlsson

6. Husbyggnation inom fastigheten 61:113, Gualöv socken, Bromölla kommun, SU 2011, Christer 

Carlsson

7. Öllsjö 67:1, Skepparslöv socken, Kristianstad kommun, AU 2011, Ylva Wickberg

8. Skanör 40:12, Vellinge kn, FU 2011, Per Sarnäs

9. Provgropar inom Kristianstad 4.4, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, FU 2011, Christer 

Carlsson

10. Vintrie Park – område C1. Fastighet Vintrie 20:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun, FU 2011. 

Kristian Brink

11. Fastigheten Kristian IV, Rådhuset, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, SU 2011, Christer 

Carlsson

12. VA-ledningar i Järnvägsgatan m.fl., Ängelholm, Ängelholms kommun, FU 2011, Jan Kockum

13. Sankt Gertrud 4, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun, FU 2012, Per Sarnäs

14. Kabeldragning vid Östra Centrum, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer 

Carlsson

15. Borgeby 16:8. Ny maskinhall 2011, Lomma kommun, FU&SU 2010-2011, Lars Salminen

16. Rördragning inom Kristianstad 93:1, Kristianstad stad, Kristianstad kommun, FU 2012, Christer 

Carlsson

17. Tygelsjö 76:1. Tygelsjö socken, Malmö kommun. FU 2011, Joakim Frejd

18. Kvarteret Minerva 24, Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. FU, schaktövervakning. Thomas 

Linderoth

19. Dösemarken – Limhamn 155:501, Malmö 126 & 129, Hyllie sn, Malmö Stad, Skåne, SU 2010. Åsa 

Berggren & Kristian Brink
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Under år 2010 genomfördes två undersökningar invid kalkbrottet i Limhamn 

i Malmö stad. Området benämns Dösemarken baserat på marknamn angivet 

på en karta från 1700-talet. Dösemarken ligger omkring två kilometer från den 

nutida kustlinjen.

Undersökningarna har visat på omfattande bebyggelse från tidigneolitikum 

fram till och med järnålder. Lämningarna omfattar spår efter bland annat hus, 

gropar, gravar, hägnader och en palissadanläggning.

Rapporten presenterar resultaten från undersökningarna och avslutas med 

en tolkande del där det samlade resultatet sätts in i ett vidare sammanhang.


